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Vezetői összefoglaló 

A 2016-ban benyújtott „Virágzó Kaposvár” helyi közösségi fejlesztési stratégia átdolgozását követően 

a Stratégia bizonyos részeinek pontosítása vált szükségessé. A HACS döntése alapján a HKFS I. 

módosításában tartalmi átdolgozásra nem volt szükség, annak céljai, struktúrája és beavatkozási logikája 

megvalósítható, ugyanakkor szükséges volt a pontosítás, valamint a projekt meghosszabbítása miatt az 

ütemezés átdolgozása.  

Jelen, II. számú módosításban olyan módosításokat szükséges eszközölni, amelyek a célok 

megvalósítását még inkább a helyi igényekre szabva segítik elő. 

A pályáztatások alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy melyek azok a területek, amelyek 

fejlesztésére a városi szervezetek igényt tartanak, ezért a le nem kötött összegeket ezekre a területekre 

csoportosítjuk át.  

Ennek eredményeképpen a meglévő konstrukciókon belül hozunk létre új pályázati felhívásokat. 

A Virágzó Kaposvár Helyi Közösség (HACS) által megfogalmazott jövőkép szerint: Kaposvár a pezsgő 

közösségi életéről, modern perspektívát kínáló lehetőségeiről ismert, önmagukra és környezetükre 

igényes polgárai által vonzó térségközpont. Ahhoz, hogy e jövőkép valósággá váljon, az alábbi 

tartalommal valósítjuk meg a Virágzó Kaposvár Helyi Közösség által kialakított Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiában (HKFS) foglaltakat.  

Akcióterületként egész Kaposvárt jelölte ki a HACS, mivel a város teljes lakosságát érintő közösségi, 

kulturális fejlesztéseket terveztünk. A közösségi tervezés alapján a részt vevő szervezetek (köz-, civil-, 

és magánszféra szervezetek) jól lehatárolható célokat fogalmaztak meg, amelyek alapján a stratégiában 

megfogalmazásra kerültek mind a kulcsprojektek, mind a helyi pályázatos projektek irányai, céljai és 

főbb jellemzői. A HACS tagok megválasztották tisztségviselőiket, valamint kijelölték 

munkaszervezetként a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.-t (KVF Nkft), amely beolvadással és 

jogfolytonossággal 2020. augusztusától a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú NKft.-n belül 

folytatja munkáját. Minden HACS tag vállalt tisztséget, ami önmagában is mutatja a közösség érdekében 

felvállalt felelősséget és elszánt tenni akarást.  

Két kulcsprojekt mellett tíz pályázatos konstrukciót valósít meg a HACS: beruházási (ERFA) és 

tevékenység alapúakat (ESZA) vegyesen, egy –egy tematika mentén egymásra épülve. A közösségi és 

kulturális terek és aktivitások fejlesztése szempontjából első számú és egyben legnagyobb volumenű 

kulcsprojekt a „Civilek háza” kialakítása, ami a felhívás céljához és a közösség tagjai által 

megfogalmazott igényekhez egyaránt illeszkedik, miszerint kulturális és közösségi tér infrastrukturális 

fejlesztése történik. A mintegy 224,023 MFt értékben megvalósítandó kulcsprojekt eredményeképpen a 

régi kórház egyik épületének újrahasznosítása történik meg: 1000 m2 épület, kulturális tér jön létre. 

Hosszú távon helyet biztosít az aktív szereplőknek, befogadó, innovatív, önfenntartó működési modell 

kialakításával. E kulcsprojekthez elsősorban kapcsolódik a Nyitott (mindenki számára elérhető) 

közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása című pályázatos konstrukció 73.707.196 Ft 

támogatási keretösszeggel. E felhívás keretében a végső kedvezményezettek a projektjük költségének 

90%-át igényelhetik, 10% önerőt szükséges biztosítaniuk. Itt a vállalkozások anyagi támogatását is 

várjuk, amit preferálni tervezünk a felhívásban.  

Szintén e kulcsprojekthez kapcsolódik az 1.3 Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása 

című pályázati felhívás, 91.935.072 Ft keretösszeggel. A felhívás célja a lakosságnak az élet bármely 



4 
 

területére vonatkozó támogatása (közösségfejlesztés, egészségtudatosság, környezettudatosság), 

emellett a helyi civil szervezetek támogatása abban, hogy érdekérvényesítésük erősebbé váljon, 

valamint, hogy szakmai munkájuk több embert érjen el, forrásszerző képességük és a társadalomban 

betöltött szerepük nőjön. 

1.4 azonosítószámú konstrukcióként Közösségi infrastruktúra kialakítása címmel jelentetünk meg 

pályázati felhívást, ERFA támogatással. Célja olyan infrastruktúra kialakítása, ami a közösségfejlesztés 

szolgálatába állítható. Ennek érdekében külső és belső terek kialakítását is lehetővé tesszük, és 

eszközbeszerzést is támogatunk. 

Második kulcsprojekt a „KIV-AGY” ifjúsági innovációs és kompetenciafejlesztési program és verseny, 

ami 15 MFt keretösszeggel indul. E program keretében egyrészt középiskolások számára innovációs 

verseny-sorozatot kívánunk megvalósítani, másrészt az innovatív, kiemelkedő minőségben 

tevékenykedő tanárok motivációs programját valósítjuk meg, elsősorban informatika, ill. más 

természettudományi tantárgyak vonatkozásában. Ehhez kapcsolódik az esélyegyenlőséget kiemelten 

kezelő 2.2 beavatkozás, ami egy pályázatos, tehetséggondozást, személyes mentorálást támogató 

felhívás 24 MFt keretösszeggel. Szintén a 2. kulcsprojekthez kapcsolódóan valósul meg 35.687.040ft 

keretösszeggel egy innovatív oktatást és fejlesztést támogató kis léptékű infrastrukturális és 

eszközfejlesztés témájú pályázatos felhívás. Ennek fő célja a fiatal tehetségek számára olyan nyitott és 

inspiratív terek kialakítása, amelyekben gyakorlatorientált, élményalapú, vállalkozásokkal is 

együttműködő programok valósulhatnak meg, ami túlmutat az iskolai kereteken, ugyanakkor erős alapot 

ad a magas hozzáadott értéket termelni tudó jövőbeni munkaerő kineveléséhez. 

3. prioritásként az egészségfejlesztés, tudatos életvezetési és szemléletformáló tevékenységek 

fogalmazódtak meg. Erre egy 22.357.732 Ft-os keretösszegű pályázatos felhívást indítunk az 

önkormányzat és a Kaposi Mór Oktatókórház által megalkotott Egészségfejlesztési tervek alapján. Fő 

célja lakosság számára rendelkezésre álló sokszínű programok által a testi, lelki és szellemi egészség 

megőrzése és javítása. Kapcsolódó konstrukciója az egészségfejlesztési programok sikeres, ismételhető, 

hosszú távon is fenntartható megvalósulását segítendő kis léptékű eszközfejlesztési szükségletek 

biztosítása pályázatos konstrukciója 22.994.845 Ft keretösszeggel. 

A 4. prioritás a környezettudatosság, amelyhez szintén egy beruházási és egy tevékenység-alapú 

pályázatos programot indítunk. A beruházások célja, hogy lakóhelyi kisközösségek intézményekkel, 

civil szervzetekkel vagy éppen vállalkozásokkal együttműködve egyéges koncepció mentén 

környezettudatosságot kifejező köztéri installációkat készítsenek. Erre 4.999.306 Ft keretösszeget szánt 

a HACS. Továbbá ezt kísérve, környezettudatosságot megerősítő akciók, programok megvalósítását 

támogatja a kapcsolódó „Szomszédünnep” nevű pályázatos felhívás, 3 MFt keretösszeggel. 

Az 5. prioritás a „Tematikus együttműködési tevékenységek”. Ez a pályázatos program azt szolgálja, 

hogy a kaposvári szervezetek más magyarországi, ill. külföldi szervezetekkel, szerveződésekkel 

alakítsanak ki együttműködéseket, fejlesszék ez által a maguk és egymás szervezetét, bővítsék 

tudásukat, ezzel is lehetőségeiket növeljék. A HACS erre 20 MFt-os keretet tervezett. 

Mindezt a HKFS megvalósítást a munkaszervezet napi feladatvégzésével biztosított támogatása és 

koordinálása, menedzsment és animálási, szervező tevékenysége mellett valósítjuk meg a projekt 

keretében. 
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1. A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 

1.1 A tervezési folyamat átláthatósága  

 

A TOP Irányító Hatóság által tartott TOP-CLLD tájékoztató alapján a városvezetés feltétlenül 

hasznosnak érezte a kaposváriak közösségeinek megszólítását, figyelmük felhívását erre a különleges 

lehetőségre. A Helyi Akciócsoport életre hívását és a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

megalkotásának koordinációját a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft vállalta föl. A KVF NKft. 

korábban két szociális város rehabilitációs projekt kapcsán már tapasztalatot szerzett a „programalap” 

összeállításában, a város legkülönbözőbb szegmenseiben tevékenykedő szervezetek bevonásában, helyi 

pályáztatás lebonyolításában, így jó eséllyel fogott hozzá a rendelkezésre álló rövid időben is a 

közösségek megszólításához, a kialakult kapcsolatrendszer mobilizálásához. A megszólítást közvetlen 

megkereséssel indították el minden közösségi–kulturális intézmény, a közösségi tevékenységben aktív 

vállalkozások, valamint az Önkormányzat által vezetett adatbázis alapján, több mint 280 címet 

tartalmazó civil szervezeti kör felé.  Emellett a város honlapján is új hírként tették közzé a tervezési 

folyamatba való becsatlakozás lehetőségét, amely átlinkel a KVF NKft. honlapjára, ahol pedig minden 

további esemény és tudnivaló folyamatosan megjelenik. A KVF NKft ezen felül munkatársai közül 

állandó felelőst is jelölt ki, aki folyamatosan rendelkezésre áll akár egyedi, akár kisebb csoportos 

megkeresésekre, amellyel a partnerek intenzíven élnek is.  

 

1.2 A közösség bevonása érdekében végzett tevékenységek bemutatása 

A teljes tervezési folyamatban törekedtünk arra, hogy a megszólított érintettek ne csak adatszolgáltatók 

legyenek, hanem cselekvő részeseivé is váljanak annak a közös tanulási folyamatnak, amelyet közösségi 

tervezésnek nevezünk. Ezért a rendelkezésre álló időben igyekeztünk minél intenzívebb és interaktívabb 

módon megismertetni a nagyon különböző szereplőket a szükséges tudnivalókkal, módszertani 

alapokkal, és természetesen egymás gondolataival, igényeivel is. A bevonás módszertanában 

igyekeztünk ehhez a lehető legtöbb segítséget adni a „módszertani lépcső” alkalmazásával. A HKFS 

készítés minden lényeges fázisa személyes együttlétekben készült. Mivel kevés számú személyes 

konzultációs alkalom volt megszervezhető, a partnerek stratégiai tervezési felkészültsége és rutinja 

pedig nagyon különböző fokról indult, így minden alkalommal „házi feladatot” is kaptak a partnerek. 

 

A tervezés-koordinációt végzők a más tervezési gyakorlatból ismert és stimulált „projektötlet-gyűjtés” 

eszközt szándékosan nem használták, mivel az a) nagyban félreviszi a várakozásokat és közreműködés 

értelmezését, b) rendkívül nehéz aztán olyan stratégiát kialakítani, amely nem a várakozásokhoz képest 

túl tágan körvonalazott, és ezért igen nehezen értelmezhető és megvalósítható „stratégiához” vezet. A 

valódi stratégiai tervezés útján végigjárni jóval több erőfeszítést igényel, ugyanakkor a végeredmény 

egy feszesebb, strukturáltabb dokumentum, valamint puszta támogatási várakozások helyett felelősen 

együttműködőbb és a fejlesztések lényegét és célját értőbb közösség lehet a jutalmunk. 

 

A részvétel lépcsőfokai, eseményei és módszertani dokumentumai 

Az első tájékoztatóra a város összes civil szervezete körlevélben kapott meghívást az Együd Árpád 

Kulturális Központba 2016. május 30-ára. Az előzetes regisztrációhoz képest több mint kétszeres 

érdeklődés volt. Zömmel civil szervezetek és vállalkozások voltak jelen, mintegy 40 fő. Az első alkalom 

az alapos tájékoztatásé volt, magáról a CLLD módszerről, a TOP 7.1.1-es lehetőségről, annak tematikus 

körvonalairól, illetve a helyi pályáztatás különleges lehetőségéről. Utóbbi a „szociális város 

rehabilitáció” projektekben részt vevő korábbi partnerek számára már nem volt ismeretlen és hihetetlen. 
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A résztvevők megkapták az első „házi feladatukat” is, amely már a következő összejövetelt volt hivatva 

előkészíteni. Ez a SWOT szempontokat tartalmazta oly módon megfogalmazva, hogy a 

programtervezésben kevésbé járatosak is tudják használni. A kérdések: 

1. Melyek Kaposvár – és környéke - olyan belső értékei, amelyek közösségi együttműködésen 

alapuló fejlesztési hajtóerőként azonosíthatók? 

2. Melyek Kaposvár - és környéke - olyan külső adottságai, amelyek a közösségi együttműködésen 

alapuló fejlesztések szempontjából (még kihasználatlan) lehetőségeket tartogatnak? 

3. Milyen akadálya van a belső hajtóerők közösségi együttműködés alapú kihasználásának?  

4. Milyen akadálya van a külső lehetőségek közösségi együttműködés alapú megragadásának? 

A tervezés koordinátorai szándékosan nem a „mi a baj” vagy „mi a probléma” formában közelítettek, 

mivel meggyőződésük, hogy a) a részvevők motivációja erőteljesebb, ha nem panaszkodásra hívják fel 

őket; b) a problémák (hiányosságok) így is előjönnek, de nem uralják el a tervezési folyamatot; c) a 

TOP-CLLD eszköz a közösségi és kulturális aktivitások által első sorban pro-aktív megközelítéssel lehet 

hasznos és eredményes.  

Egy további kérdés pedig már a célmeghatározáshoz szolgált adalékul, azaz hogy milyen irányban 

képzelik el a saját aktivitásukat, fejlesztési szükségletüket.  

5. Milyen Kaposvár-specifikus célokat tud megfogalmazni, amelyek érdekében közösségi 

együttműködések által (is) közelebb lehet jutni? 

Az első tájékoztató után 2016. június 3-án szintén az Agórában tartott összejövetelen megtörtént a 

HACS megalakulása.  

A következő tervezési lépcsőfokra június 9-én léptünk, az összejövetelre a KVF NKft. tárgyalójában 

került sor, továbbra is a teljes partneri kör megszólításával. A helyszín az előzetes regisztrációhoz képest 

ismét szűkösnek bizonyult, ezért már ahhoz is szoros együttműködésre volt szükség, hogy senki ne 

kényszerüljön a folyosón maradni. Előre elkészített házi feladatot 15 (!) szervezet hozott magával, amely 

nagyban megkönnyítette a közös munka strukturált elindítását. Ez az alkalom már kifejezetten 

konzultatív volt, a partnerek felvázolták és átbeszélték a SWOT elemzés lehetséges elemeit. Ez az 

alkalom már kitűnően rávilágított arra, hogy a közösségek közvetlen részvétele milyen módon tudja 

árnyalni az önkormányzat városfejlesztési ambícióit, hol jelöli ki a legfontosabb kiegészítő, 

„finomhangolási” irányokat (bővebben ld. 1.4 pont). 

 

Emellett a meghívottak mindegyike további „házi feladatot” is kapott írásbeli visszaküldésre annak 

érdekében, hogy a) képet kapjunk kapcsolati hálójukról (vagy annak hiányosságairól); b) a HKFS 

tervezés későbbi fázisában az is jól behatárolható legyen, hogy milyen felkészültségű, tapasztalatú, 

teherbírású lehetséges kedvezményezettek részére készüljenek a beavatkozások. Ezek a kérdések az 

alábbiak voltak:  

Működési előélete: időtáv, tagság, célcsoport, aktivitás (= megcélzott célcsoport,)  

Tevékenység jellege: jellemző tevékenysége(i): ifjúsági, szociális, család, kulturális, természeti, sport, 

környezetvédelmi, egészség, stb… 

Kikkel foglalkozik rendszeresen Kaposváron és környékén: 

Szervezete előző három évi átlagos gazdálkodása (pénzforgalom eFt): 

Ismert hasonló helyi szervezetek (akikről tud, vagy akikkel együtt is működik a tevékenységeiben): 

Amit továbbfejlesztene saját szervezete közreműködésével vagy több szervezet vonatkozásában (mit és 

hogyan):  

A regisztrációt követően megkezdődtek a részvételi lépcső következő fokán álló munkacsoport szintű 

együttműködések a már körvonalaiban meghatározott legfontosabb tematikák, célcsoportok mentén. 
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Ezzel párhuzamosan számos szervezet írásban is folyamatosan tett javaslatokat – egyre célirányosabb, 

strukturáltabb ez által felhasználhatóbb formában. A munkacsoport részvételi szándékot jelzők szintén 

előre kaptak „házi feladatot”, egy módszertani segédletet a fejlesztési szükségletek megfogalmazásához, 

amely meggyorsította és hatékonyabbá tette a folyamatot. Az előző munkákban szerzett információk és 

a résztvevők által megfogalmazott hangsúlyok alapján kialakított, strukturált segédlet:  

A lehetséges fejlesztési területek feldolgozása, továbblépés:  

- célcsoport szerint (fiatalok – felnőttek; lokálpatrióták – jövevények, maradók - elmenők) 

- témakör szerint (művészetek, sport, természet, örökség, innováció, stb.) 

- célterület szerint = fejlesztendő közösségi terek: épített, nyitott,  

Fejlesztési szükségletek meghatározása (ez még mindig nem a projekt szint!) 

A fejlesztési szükséglet az a hiány, ami aktív beavatkozással (fejlesztési értékkel bíró projektek által) 

kitölthető, de legalább csökkenthető: 

- előnyös belső adottságok még jobb kihasználása között (pl. különböző szerveződések 

együttműködése által jelentősebb eredmény elérése és/vagy költséghatékonyabb működés) 

- belső gyengeségekből eredő veszteségek (elszalasztott lehetőségek) csökkentése között (pl. 

civakodás, széthúzás, befelé fordulás, nemtörődömség, tudáshiány, információ-hiány) 

- külső lehetőségek és azok alacsony kihasználtsága között (pl. betelepülők vagy éppen a 

felsőoktatási és kutatási szektor befogadás, beépítése) 

- belső adottságok által a külső veszélyek tompítása között (pl. közösségek összefogásán alapuló 

aktivitással). 

Ez alapján 2016. június 21-én került sor a következő – immár munkacsoport szintű –egyeztető 

megbeszélésre az Agórában, amely kialakította a bevatkozási logika vázát. Ezt követően ugyanaznap 

került sor a Városházán a következő formális HACS szintű tervezői összejövetelre, amely megtárgyalta 

a munkacsoport(ok) által felvázolt beavatkozási logikát, azzal egyetértve felhatalmazást adott a 

„ceruzafogók” részére a HKFS további kidolgozására, valamint megválasztotta tiszségviselőit (4. és 5. 

sz. alátámasztó dokumentum).  

A legközelebbi HACS-gyűlést 2016. június 28-án tartották az alapítók szintén a városházán, amelynek 

tárgya a HKFS elfogadása volt (6. és 7. sz. alátámasztó dokumentum). Az alapítók számos módosító 

javaslatot tettek, kevésbé annak struktúrájában, inkább belső arányaiban, a kiválasztási kritériumok 

hangsúlyaiban, az egyes konstrukcióban elnyerhető minimális – maximális forrásnagyság tekintetében, 

stb. A megválasztott elnökség és a munkaszervezet gondoskodott az átvezetésekről.  

 

1.3 A tervezés résztvevői  

A tervezés résztvevői köre mindvégig sokkal szélesebb volt, mint azon szervezetek köre, melyek a 

rendelkezésre álló nem túl hosszú idő alatt a HACS alapító tagjaivá tudtak válni. A résztvevők további 

intézmények, illetve zömmel olyan civil szervezetek, amelyek a városban valóban jelentős „hozzáadott 

értéket” képviselnek, vagyis tevékenységük első sorban arra irányul, hogy a közösség számára magas 

minőségű vagy épp hiányzó közösségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Kaposvár esetében ezek – hűen 

visszatükrözve a város és térsége hátrányos adottságait – markánsan a hátrány-kompenzáció, korai 

fejlesztés, családpasztoráció, egészségfejlesztés, ifjúsági érdekképviselet. A tervezésben szintén aktívan 

részt vesz néhány olyan helyi kisvállalkozás, amely már tapasztalattal rendelkezik a társadalmi 

együttműködésben. Reális gondolkodásuk, ugyanakkor a közösségi témák iránti affinitásuk 

remélhetőleg jó alapokat ad a későbbiekben további vállalkozások eredményes bevonzására a közös 

gondolkodásba, illetve az újszerű közösségi fejlesztési/támogatási konstrukciók kialakításába is. A 

város intézményei közül kiemelkedően aktív a – kulturális intézmények természetes aktivitásán túl – a 

kórház és az általa létrehozott, az ország első és mindmáig mintaértékű egészségfejlesztési irodája, 
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valamint a katasztrófavédelem. A város hátrányos helyzetű – elsősorban roma –lakosságát két szervezet 

is képviselte, a több mint két évtizedes múltra visszatekintő és eredményes Napkerék Egyesület, 

valamint a Cigány Érdekképviseleti Közhasznú Egyesület. Ezek a szervezetek aktív módon működnek 

az érintettek között, valamint kooperálnak a város többi civil szervezetével, valamint számos korábbi 

önálló vagy együttműködésben megvalósított fejlesztési projektet jegyeznek. 

 

1.4 A közösségi részvétel eredményei  

Az interaktív közösségi részvétel első eredményei már a SWOT analízis elkészítésében 

megmutatkoztak, illetve az erre épülő fejlesztési szükségletek és irányok meghatározása során. 

Legfontosabb eredményei:  

- a folyamatos interakciókon keresztül tiszázódott a CLLD-program lényege és lehetőségei; 

- felépült egy felelős közösség, amely alkalmas és képes, valamint kellően motivált is a további 

közös munkához erőforrásokat mozgósítani; 

- tisztázódott a lehetséges célok és beavatkozások köre (első megközelítésben pl. nagyon erősen 

megjelent a város külső vonzerejének, „eladhatóságának” értelmezése, és ennek megfelelően 

turisztikai fejlesztési ötletek megfogalmazása, de ez hamar tisztázódott); 

- megerősítést nyert, hogy a város, mint a közösségek otthona megközelítésben ugyanaz a 

jövőkép rajzolódik ki a kisközösségek feldolgozásában, mint az ITS megfogalmazásában; 

- ugyanakkor az alapvetően az Önkormányzat által ellátandó fejlesztési fókuszokra épülő ITS-

hez képest számos területen a helyi közösségek szempontjából egy sokkal finomabb rajzolat is 

kialakítható, amely alapján épp a nagy léptékű fejlesztések közötti hézagok vagy épp azok 

összekötésére, hatásfokának, működőképességének erősítésre tudnak a CLLD léptékű és 

módszerű beavatkozások reflektálni;  

- egyes esetekben karakteresen más hangsúlyokba került ugyanaz az adottság a helyi közösségek 

szemszögéből (pl. az egyetem jelenléte feltétlenül egy pozitív erőforrás, amit viszont a helyi 

közösségek komoly vita alapján végül lehetőségként, nem erősségként helyezték el – ami azt 

jelenti, hogy az egyetemi és a városi közösségek együttműködésén van mit javítani.) 

A HACS megalakulását követő egyeztetések jegyzőkönyvei és a HKFS jóváhagyásása: 1-7. számú 

alátámasztó dokumentum és 2. sz. melléklet. 

2. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia által lefedett terület és lakosság meghatározása 

A Virágzó Kaposvár HACS alapítói úgy döntöttek, hogy a város egész közigazgatási területét jelölik ki 

a HKFS akcióterületének (1. számú melléklet). A terület egyértelmű koherencia-tényezője járásszékhely 

és megyeszékhely funkcionális központi szerepkör. Kaposvár Megyei Jogú Város 2014–2020-as 

időszakra készült Integrált Településfejlesztési Stratégiája (a továbbiakban ITS) is ezen az alapon áll. A 

helyzetfeltáró megalapozó vizsgálat szerint:  

 

Kaposvár kistérségi és megyei szinten mutatja a legnagyobb funkcionális koncentrációt: gyakorlatilag 

az összes területen – gazdaság, kereskedelem, közlekedés, távközlés, államigazgatás, oktatás, 

egészségügy, szociális ellátás, kultúra, turizmus, rekreáció – széles körű és változatos szolgáltatásokat 

kínál a térség lakosságának, vállalkozásainak. A XX. század folyamán Kaposvár központi belterülete 

megtöbbszöröződött. Az 1970-es évektől északon Kaposfüred és Toponár, Répáspuszta, Fészerlak is a 

város közigazgatási területének részévé, valamint délen Törőcske és Zselic kertváros is egy-egy 

városrésszé vált. Ezen településrészek lényegében szuburbánus jellegűek, lakosságuk zömmel 

Kaposvárra jár iskolába, dolgozni, vásárolni, közszolgáltatásokat „a városban” veszi igénybe, ott 

találkozik ismerőseivel, barátaival, közösségi és kulturális szolgáltatásokat is jellemzően ott vesz 

igénybe. Vidékfejlesztési beavatkozásokra nem jogosultak. 
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A 2014 – 2020-as időpszakra szóló tervezés során a városi funkciókat 7 csoportba sorolták, amelyek 

közül a HKFS szempontjából első sorban az aláábiak relevánsak: 

5. Oktatás 

6. Egészségügy, szociális ellátás 

7. Kultúra, turizmus, rekreáció, 

illetve ezek azok a témakörök, amelyekben az állami vagy önkormányzati közszolgáltatások mellett, 

azokat kiegészítve vagy kipótolva a helyi közösségek öntevékeny módon hozzájárulhatnak a „Virágzó 

Kaposvár” jövőkép valóra váltásához.  

Az akcióterület (Kaposvár teljes közigazgatási területe) lakosságszáma: 63 742 fő. 

Az akcióterület térképe: 1. melléklet  

3. Az akcióterület fejlesztési szükségleteinek és lehetőségeinek elemzése 

3.1 Helyzetfeltárás 

3.1.1 A térszerkezet specifikumai  

 
Potenciális fejlesztési centrumok, leértékelődő területek, felértékelődő területek, elérhetőség. 

A településszerkezeti tervben meghatározott jelentősebb terület felhasználási változások, a HKFS 

szempontjából potenciális fejlesztési területek: 

Lakóterületek 

2) Kaposfüred nyugati részén az Állomás utcától délre eső területen, valamint északnyugati városrészen, 

3) a kisgáti városrész II-III. ütemként megvalósuló területen (Napsugár lakópark), közművesítés 

megtörtént, úthálózat közvilágítás kiépült 

4) a zártkertekhez csatlakozó területeken egy teleksor mélységben jellemzően a meglévő utakhoz 

kapcsolódva Kecelhegyen a volt zártkertek egy részén, Rómahegyen a Lonkahegyi út két oldalán, a 

Donner déli részén, a Bartók Béla utca keleti felén, valamint a Kaposhegy utca nyugati felén 

5) Donner városrész területén a Táncsics Mihály utca - Maros utca és a Zselici út által közrezárt 

területen, 

6) a Tüskevár térségében a Mátyás király utcától nyugatra (Ezüsthárs lakópark) egy részén kiépült a 

közmű és közvilágítás és úthálózat. 

Különleges területek létrehozása, fejlesztése 

3) rekreációs területek kijelölése (szabadidőközpont, sporthorgászati terület, sportterületek), 

 

3.1.2 Környezeti adottságok  

 

A település területének mintegy 20 %-a ökológiai szempontból értékes terület (erdő, felszíni víz, kertség, 

ökológiai folyosó és magterület, illetve Natura2000 terület). A település táji-, természeti adottságai a 

lakosság megélhetéséhez, a munkahelyek biztosításához szükséges hatékony gazdasági tevékenységek, 

azon belül a gazdasági területek fejlesztéséhez is jó körülményeket biztosítottak és biztosítanak 

potenciálisan ma is. 

 
A település arculatát alapvetően meghatározza a tájképi szempontból is értékes természeti környezet. 

Kaposvár MJV külterületének jelentős részét elfoglaló korábbi szőlőhegyek, a déli  nyúlványában levő 

Nádasdi erdők területe és a Városerdő Natura 2000 hálózathoz tartozó terület. A település déli határában 

szomszédos a Zselici Tájvédelmi Körzet területével.  

 
Helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek 

A belterületeken elsősorban az értékes fasorok és faegyedek, az értékes zöldfelületek jelentenek 

természetvédelmi értéket. Kaposvár MJV területén helyi jelentősegű védett természetvédelmi terület a 

Deseda-tó és környéke. A város egyes területeinek, fasorfáinak és fáinak védetté nyilvánításáról szóló 

27/2001. (VI.12.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a rendelet mellékletében felsorolt faegyedek 
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(fasorok) helyi természetvédelmi oltalom alatt állnak. A belvárosban jelentős számú idős, a múlt század 

elején telepített, általában jó egészségi állapotú egyedekből álló fasor található, amelyek közül 

jónéhányat a településképi értékük megőrzése érdekében védetté nyilvánításra javasol a hatályos 

Településszerkezeti terv.  

 

A települési zöldfelületi rendszer elemei 

A város lakossága a zöldfelületi ellátottságát tekintve mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 

viszonylag kedvező helyzetben van. A biológiailag aktív területek aránya a városban magas, mert nagy 

a kertvárosias lakóterületek aránya és a telepszerű többszintes nagyvárosias lakóterületeken pedig az 

épületek között jelentős nagyságú, parkosított zöldfelületeket, közcélú lakókerteket alakítottak ki. A 

paneles nagyvárosias lakóterületeken az átlagosnál nagyobb, összefüggő zöldfelületek alakultak ki, 

amelyek funkcionális és kondicionáló értéke a terjedelmük, valamint kialakításuk miatt jelentős, 

színvonalasan gondozottak. A város belterjesen „művelt” fenntartott zöldfelülete 1.565.000 m2, vagyis 

mintegy 15,65 ha, ami 1 lakosra vetítve mintegy 20m2/fő zöldfelületi ellátottságot jelent az intenzíven 

fenntartott zöldfelületekre vonatkozóan. A pihenés, játék és sport céljára igénybe vehető parkok aránya 

az elvárhatónál alacsonyabb a gondozott zöldfelületeken belül. A városban 74 játszótér található, az újak 

megépülésével 79 lesz. A hatályos Településszerkezeti terv zöldfelület rendezési javaslatának alábbi 

megállapításai – jelen vizsgálat alapján - továbbra is helytállóak: 

..”a város zöldfelületi rendszerére a jó ellátottság és a zöldfelületi elemek optimális eloszlása jellemző. 

A közcélú zöldfelületeket jól kiegészítik a magántulajdonú és az intézményi zöldfelületek. A mennyiségi 

mutatók mellett a zöldfelületi rendszer másik jellegzetessége az egyenletes eloszlás, amely a belvárosi 

részeken különösen értékes tényező. A zöldfelület-fejlesztés elsődleges célja az értékes zöldfelületi 

elemek védelmének biztosítása, valamint 

a zöldfelületi hálózat kiegészítése, összefüggőbbé tétele...a legfontosabb zöldfelületi tengely kelet-

nyugati irányú, a Kapos-folyó mentén húzódik mind a kül-, mind a belterületen. A Kapos menti 

zöldfelületek túlnyomó része jelenleg zöldfelületi szempontból alulhasznosított, pedig jelentős 

rekreációs potenciállal rendelkeznek.” 

 

Kaposvár a virágok és a szökőkutak városa is, amely a városlakók identitásának szerves részévé is vált. 

Már az 1912-ben megalakult Kaposvári Szépítő Egyesület célja és a húszas-harmincas évek jelmondata 

is a „Virágos Kaposvár” volt. E törekvést napjainkban is folytatja a város: megszépült a Városliget, a 

Kossuth tér és a belváros, számos tér és épület. 2003-ban a város elnyerte a Virágos Magyarországért 

környezetszépítő verseny 1. helyezését. 2004-ben Franciaországban az Európai Virágos Városok és 

Falvak Versenyen Kaposvár arany minősítést kapott, 2009-ben pedig elnyerte az „Év Települése” 

kitüntető címet. Évről évre nő a zöldfelületek nagysága és a szökőkutak száma (és mind több meglévő 

szökőkutat újítanak fel), ma mintegy 30 szökőkút működik a városban. A sok emberléptékű köztéri 

szobor tovább emeli a város szépségét. 

 

3.1.3 Kulturális erőforrások, Kulturális és közművelődési intézmények: 

 

Csiky Gergely Színház 

A megye kulturális életének egyik központja a Kaposvári Csiky Gergely Színház. A színház, amely a 

város egyik jelképe, 1911-ben nyitotta meg kapuit. Kaposvár első állandó színháza, amely az 1970-es 

évek elejétől a magyar színházi élet meghatározó társulata volt. A színház erősen leromlott állapota 

halaszthatatlanná tette a teljes felújítást és bővítést, amely a 2016-os szezontól kezdődött. A felújítás 

ideje alatt - legalább két évadra a színház a 2011-ben megújult és kibővített Együd Árpád Kulturális 

Központ (Agora) falai közé költözött. Újbóli megnyitása 2019 novemberében történt meg. 

Szivárvány Kultúrpalota  

A 2010-es felújítás óta nagy számban tartanak itt különféle zenei és más színpadi előadásokat, 

konferenciákat, valamint itt működik a Szivárvány Filmklub is. Minden augusztusban itt kap helyet 

továbbá a Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál, a KAPOSFEST legtöbb rendezvénye. 

Az Együd Árpád Kulturális Központ a város központi kultúrhelye, egyben a közösségi házak 

intézményi központja. A 2011-ben felújított 5000 m2-es multifunkcionális „Üvegpalota” a képzési-

oktatási feladatokon és térségi szolgáltatási funkciókon túl a Kaposváriak és az egész térség lakói 
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számára nyújt kulturális szolgáltatásokat. Szervezeti egységbe tartozik a város több pontján kisebb, a 

helyi lakóközösségeket szolgáló közösségi tér is Kaposfüreden, a tüskevári városrészben, a szentjakabi 

városrészben, valamint a Nádasdi utcában a közelmúltban épült „Nostru” közösségi ház a város egyik 

szegregátumában.  

A Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Somogy megye leggazdagabb állományú nyilvános 

könyvtára, egyben közművelődési könyvtárainak hálózati központja. A központi könyvtáron kívül 1 

fiókkönyvtár áll az olvasók rendelkezésére az északi városrész lakótelepi részén.  

Sport és rekreáció 

Kaposvár 1997 óta a Nemzet Sportvárosa cím birtokosa. Az önkormányzat kiemelkedő mértékben 

(költségvetésének több mint 4%-ával) támogatja a sportot. A városban számos sportegyesület működik, 

az atlétikától kezdve a motorsporton át a vizes és a küzdősportokig szinte valamennyi sportág 

művelésére van lehetőség. 

Hagyományok, fesztiválok: Kaposváron jelentős számú fesztivált rendeznek éves gyakorisággal. A 

Dorottya napi farsangi programsorozattal kezdődik a fesztiválszezon a városban. Májusban a Rippl-

Rónai Fesztivál (volt Festők Városa Hangulatfesztivál) keretében kiállítások, különféle művészeti 

programok, fényfestés, koncertek, vásár, interaktív gyermekprogramok várják az érdekelődőket. A nyári 

hónapokban a Szentjakabi Bencés Apátság szabadtéri színpadán zajlik a Szentjakabi Nyári Esték 

előadássorozat. A Rippl-Rónai Múzeumban rendezik meg a változatos, folyton megújult kínálatú 

Múzeumi Estéket. A Kaposfest (Kaposvári Kamarazenei Fesztivál) minden év augusztus második 

felében kerül megrendezésre. A Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennále keretében kétévente 

itt láthatók a legjobb magyarországi és határon túli gyermek- és ifjúsági előadások. A Mézfesztivál, 

Miénk a Város és a Nemzeti Vágta előfutama is nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények. A sport 

területén szintén nemzetközi rangú a nyaranként megrendezésre kerülő kaposvári Youth Football 

Festival, melyre évente mintegy száz, 9–19 éves korosztályú lány és fiú labdarúgó csapat érkezik a világ 

minden tájáról. A focipályákon túl a fesztivál egyik központja a Kossuth tér, ahol számtalan formában 

megtekinthetik a látogatók a világ legnépszerűbb sportjának kellékeit, játékait, múltját, jelenet és 

jövőjét. A Kaposvári Egyetem az Ismerd meg Somogyországot! – Egyetemi Kulturális Fesztivállal 

járul hozzá programsorozathoz, melyben a kulturális bemutatók mellett számos gasztronómiai program 

is szerepel. 

 

KIV-AGY Kaposvári Innovációs Verseny, melyet első (kísérleti jelleggel) a Kaposvári 

Városfejlesztési Nonprofit Kft. rendezett meg 2015-ben. A verseny fő célja a középiskolában tanuló 

fiatalok tudományos érdeklődésének felkeltése, motiváció erősítése, valamint az, hogy a résztvevők 

megismerjék a kutatás - fejlesztés alapjait, módszereit. Közvetett cél, a résztvevők ösztönzése 

tanulmányaik minél magasabb szintű folytatására, amely elvezet ahhoz, hogy választott területük 

innovatív szakembereivé, ill. a jövő kutatóivá válhassanak.  

Középiskolás dikákokból álló 3-5 fős csapatok (egy vezető tanárral) vehettek részt a versenyen. A 

verseny megszervezése során is jelentős együttműködés alakult ki a for-profit vállalkozások, a közszféra 

szereplők (pl. Kaposvári Egyetem) és a civil szervezetek, valamint az oktatási intézmények között. 

Jelentős eredmény, hogy az első KIV-AGY verseny győztes csapat tagjai a 25. Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató Versenyen a KIV-AGY verseny keretében kidolgozott innovatív ötlet 

továbbfejlesztésével, kiemelt dícséretben részesültek, az országos döntőbe jutottak. 

Az eredmények, a helyi összefogás, az érdeklődés, a diákok és vállalkozások körében elért hatás mind 

azt erősíti, hogy e versenyt verseny-sorozattá szükséges fejleszteni, ami a kaposvári diákságot az 

innováció, ezzel a sikeres gazdasági élet útjára irányíthatja. 

 
 

A 2009-ben alakult Kaposvár és a Zselic és vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, 

jelenleg 38 taggal rendelkezik. Az egyesület célja a termék-, illetve szolgáltatásfejlesztés, amely 

Kaposvár kulturális értékeinek megőrzése és a Zselic természeti örökségének megóvása mellett a 

desztináció legjellemzőbb vonzerőire, a természetre és az ehhez kapcsolódó aktív szabadidős 

lehetőségekre, továbbá a kultúrára alapoz. Az Egyesület tagjai között turisztikai vonzerővel rendelkező 

szolgáltatók, önkormányzatok vannak jelen. A TDM feladata ellátni a turisztikai kínálat sokoldalú 

fejlesztésének szakmai előkészítését, a horizontális (szolgáltatókkal, magánszférával) széleskörű 

együttműködést gazdasági alapon megszervezni, érdekeltté téve az ágazat szereplőit. A fejlesztések és 
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az összehangolás mellett hatékonyabb piacra vitelt és információszolgáltatást is végez. Az egyesület 

Tourinform irodát is fenntart. 

 

Települési identitást erősítő tényezők 

Kaposvár sokoldalú város. Olyan város, ahol a helyiek is jól érzik magukat, és ez önkéntelenül átragad 

a turistákra. Az igazi értéket nem egy-egy épület jelenti, hanem az egységes utcakép és épületegyüttes. 

A városközpont tulajdonképpeni rehabilitációja már a nyolcvanas évek végén elindult, amikor a Fő utcát 

közlekedésének átszervezésével teljes gyalogossá tették, majd 2003-ban a Kossuth teret is tiszta 

gyalogos forgalmúvá építették át, és igazi közösségi tere lett a városnak. A 2010-es nagyszabású 

városközpont rekonstrukció tovább bővítette a gyalogosfelületeket, újabb szökőkutak, utcabútorok és 

szobrok tették még hangulatosabbá az utcákat. A városrekonstrukció eredményeképpen 2010-ben 

Kaposvár elnyerte a „Magyarország legszebb főtere, főutcája” díjat, 2013-ban pedig a megyei 

önkormányzat által adományozott „Örökségünk – Somogy ország Kincse” elismerést. 

 

3.1.4 Közszolgáltatások 

Kaposvár, mint megyei jogú város, járásszékhely és megyeszékhely a humán közszolgáltatások teljes 

körét ellátja, kötelező feladatain felül is jelentős feladatokat vállalva. Az önkormányzaton túl további, 

szerződött ellátók is közreműködnek, illetve a városkörnyéki települések lakói is számos 

közszolgáltatást vesznek igénybe a városban.  

 
Kisgyermekek ellátása (bölcsődei és óvodai ellátás):  

 

Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint jelenleg elegendő bölcsődei férőhely áll rendelkezésre, az 

intézmények 75-80%-os kihasználtsággal működnek, ezért kapacitásbővítésre sincs szükség. Kaposvár 

jelenleg 19 óvodai feladat-ellátási hellyel rendelkezik, benne 1854 (2013. okt. statisztikai adat) 

gyermekkel. A Szentjakabi Tagóvodában (szegregátum) a gyermekek hátrányos szociokulturális 

környezete és családok alacsony szocializációs szintje miatt egyéni és mikro-

csoportosfoglalkozásokkal, személyre szabott felzárkóztatási tervek szerint fejlesztik a gyermekeket. A 

katolikus egyház is működtet egy óvodát (Szent Margit Katolikus Óvoda) 57 gyermekkel. 

 

Oktatás: 

A Kaposvári tankerületben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott 41 feladat 

ellátási helyen 8395 tanuló vesz részt az általános iskolai oktatásban. Kaposváron 15 ellátási helyet 

tartott fenn a KIK, amelyben a 2015/2016-os tanévben 4915 diák tanult.  

Nem a KIK fenntartásában működő oktatási intézmények: 

A Református egyház fenntartásában a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és 

Gimnázium, a Kaposvári Egyházmegye fenntartásában a Nagyboldogasszony Római Katolikus 

Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Az általános iskolások létszáma 2014-

ben mindösszesen 5994 fő. A munkaerő-piaci igényeket egyre inkább kiszolgáló  szakképzési rendszer 

kialakítása mellett  megkezdődött a szakképzési intézményrendszer átalakítása. A szakképző iskolák 

2015. július 1-jétől a szakképzési centrumokhoz kerültek, a fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium 

lett. Somogy megyében két centrum alakult, a Kaposvári Szakképzési Centrum és a Siófoki Szakképzési 

Centrum. 

A kaposvári centrum 11 (5 kaposvári, 6 vidéki), a siófoki 5 szakképző iskola gazdaságosságát, szakmai 

felügyeletét látja el. Kaposváron a Klébelsberg Intézményfenntartó Központhoz 4 normál tantervű és 

egy gyógypedagóiai középiskola tartozik. A Földművelésügyi Minisztérium 2 iskola fenntartója. A 

városban 2 egyházi fenntartású gimnázium és 3 alapítványi középiskola működik. A városban mintegy 

8000 fő tanul középiskolában.      

 

Kaposvár 2000. óta egyetemi város. A Pannon Agrártudomanyi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési 

Karának és a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolának az integrációjával alakult meg a 

Kaposvári Egyetem. Az új karok létrejöttével az intézmény négy karral rendelkező (AKK, GTK, PFK, 

MFK) egyetemmé fejlődött. A Művészeti Kar (MK) létrejöttével merőben új képzési területtel bővült 
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az intézmény profilja. A társadalom és természettudományi tanulmányokat folytató hallgatók aránya 

messze meghaladja az országos átlagot, míg a műszakiak aránya lényegesen elmarad az országos 

átlagtól. Az elmúlt évtizedben az egyetemet választó hallgatói létszám jelentősen, mintegy 30%-al 

csökkent. 2014 szeptemberétől új BSC szak indul: lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnök. Az új 

szakok megjelenésével ismét növekedésnek indult a hallgatói létszám.  

 

A szociális ellátórendszerben az elmúlt években jelentős szervezeti változások történtek állami 

szinten és önkormányzati szinten egyaránt. Az integrált intézmény SzocioNet Egyesített Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény néven működik tovább, egységes szakmai irányítással. Civil partnerek 

továbbá: Napsugár Egyesített Támogató Szolgálat, Borostyánvirág Alapítvány Anyaotthona, INDIT 

Közalapítvány Tükörkép Kaposvári Addiktológiai Konzultációs Központ, Nyitott Kapu Hajléktalan 

Gondozási Központ, „Napsugár” Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthona, Magyar Vöröskereszt 

Somogy Megyei Szervezete.  

Az önkormányzat által biztosítottak az egészségügyi alapellátások: felnőtt háziorvosok, gyermek 

háziorvosok, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat. A házi gyermekorvosok gyógyító tevékenységük 

mellett preventív feladatokat is végeznek tanácsadói és oktatási intézmények gyermekeit ellátó 

tevékenységük kapcsán. Az általuk ellátott óvodákban, iskolákban folyó felvilágosító, egészségnevelési 

munkában általában felkérésre vesznek részt, egészségnevelés személyre szólóan történik. A védőnői 

munka az alapellátás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív 

tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészség romlásának megelőzése érdekében 

végzett egészségnevelés. A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, tevékenysége során 

szakmailag együttműködik a házi gyermekorvossal, a közoktatás, a gyermekjóléti, szociális és 

családsegítést végző intézmények szakembereivel. Az alapellátás keretében területi és iskolai védőnőket 

különböztetünk meg.   

 

 

 

Kaposi Mór Oktató Kórház 

A kórház a térség meghatározó egészségügyi intézménye, amely 24 órában felel 400 ezer lakos 

ellátásáért. Alapvető szolgáltatásai: járóbeteg-szakellátást, fekvőbeteg és sürgősségi ellátás, valamint 

diagnosztika. Egyben országos jelentőségű sürgősségi központ (a 27 szakterületből kiemelt szakmák: 

képalkotó diagnosztika, onkológia, gyermekgyógyászat, agy- és szívbetegségek ellátása). Jelentősebb 

fejlesztések: 2006-tól EU-s pályázatok elnyerésével vált lehetővé a további kórházfejlesztés, melynek 

alapvető célkitűzése a telephelyek számának csökkentése, a pavilon-rendszer megszüntetése, 

tömbesítéssel, új szakmai specialitások felvétele mellett. A kórház közel két évszazadon át épült, 

pavilon-rendszerű „déli tömbje” így lényegében funkciótlanná vált, amylnek helyén a TOP „zöld város” 

lehetőséggel élve jelentős közpark, közterületi újrahasznosítás valósul meg. Néhány magmaradó épülete 

közé tartozik az is, amelyet a jelen program keretében – a közösségi zöldfelületbe ágyazottan - tervezünk 

„Civilek háza” új funkcióval és innovatív működési modellel újrahasznosítani.  

 

3.1.5 A társadalom állapota és a közösségek állapota  

Kaposvár népességnövekedése – a legtöbb megyeszékhelyhez hasonlóan – a 20. században felgyorsult, 

az ötvenes évektől ugrásszerűen emelkedett és a hetvenes évek végén elérte a 74 000 főt. Kaposvár 

népességnövekedése az 1990-es évek óta folyamatosan csökken, az országos átlagnál kisebb arányban 

(forrás: TEIR).  
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Kaposvár esetében az élve születések és halálozások egyenlege 2000 és 2012 között évről évre negatív 

mérleggel zár. Az élve születések számát tekintve 2005-ig – ha minimális mértékben is, de – növekedést 

tapasztalhatunk, kisebb visszaesés után 2009-től újra növekedést mutatnak a számok. A halálozások 

száma 2006-ig csökkenő tendenciát mutat, majd hol csökken, hol növekszik a számuk.  

 
A népesség korcsoportonkénti megoszlása 

A kaposvári népesség korcsoportonkénti megoszlása – összhangban az előzőekben felvázolt 

népmozgalmi adatokkal – öregedő tendenciát mutat. 1990 és 2001 között a fiatal (azaz 0-14 eves) 

korosztály aránya 5,3%-kal csökkent, míg a 60 év felettiek aránya 3,1%-kal nőtt. Ennek megfelelően az 

öregedési index 83,7%-ról 135,0%-ra nőtt a jelölt időszakban. 2011-re a fiatal korosztályt tekintve 

újabb, közel 1%-os csökkenésről, illetve az idősebb, 60 év feletti korosztály arányának további 5,1%-os 

növekedéséről beszélhetünk. 2001 és 2011 között az öregedési index 180,6%-ra emelkedett. Ez a 

tendencia kiegészül a városban született, illetve a közép- vagy felsőfokú tanulmányaikat itt végző 

fiatalok elvándorlásával, amelynek fékezése minden fejlesztéspolitikai beavatkozás első rangú 

feladata és felelőssége. 

 

A civil szféra jelenléte és működése igen jelentős a helyi társadalom fejlődésében, a közösségi élet 

melletti elkötelezettség kialakulásában, az önkéntesség erősödésében. Kaposvár önkormányzata 

fejlesztési dokumentumaiban alapelvként fogalmazza meg, hogy az önkormányzati feladatok, 

szolgáltatások ellátásába és a döntés-előkészítési folyamatba – folytatva az eddig követett gyakorlatot - 

mind szélesebb körben be kívánja vonni a civil szférát. Kaposvár Önkormányzata a kezdetektől 

figyelemmel kíséri és a lehetőségekhez mérten támogatja a városban működő civil szervezeteket, ennek 

során igen sokrétű kapcsolatrendszert alakított ki és működtet ma is a helyi civilekkel. A 2009-ben 

elkészült Civil koncepció ezen együttműködési formákat és kapcsolatrendszert foglalja össze egy 

egységes dokumentumban, megfogalmazva egyúttal a további partnerség irányelveit és fejlődési 

lehetőségeit. A városban 2014-ben több mint 300 regisztrált civil szervezet működik (72% egyesületi, 

28% alapítványi formában). Az alapítványok nagy része valamely kaposvári intézményhez kötődik, 

főleg oktatási téren; tevékenységük pedig igen széles körű. Kaposváron 5 nemzetiségi önkormányzat 

működik: cigány, lengyel, horvát, német és örmény. 

 

Kulturális, művelődési területen működik a legtöbb civil szervezet. Ezek között megtalálható a 

nemzetközi, országos hírnévre szert tett Somogy Táncegyüttes, Vikár Béla Kórus és Kaposvári 

Szimfonikus Zenekar munkáját segítő alapítvány, stb. 

Sportban a szervezetek túlnyomó többsége egyesületi formában tevékenykedik. Az egyesületek nagy 

része az iskolai korosztálynak kínál mozgási lehetőséget. 
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Az érdekképviselettel foglalkozó civil szervezetek körében is igen változatos a kínálat: több szervezet 

foglalkozik az ifjúság védelmével, hátrányos helyzetű családok, romák problémaival, 

fogyasztóvédelemmel, stb. 

Oktatási feladattal szinte csak alapítványi formában alakultak civil szervezetek. Ezek a városban levő 

alap- és középfokú intézmények szervezetei, melyek működésükkel az iskolában folyó nevelési-

oktatásimunkát támogatják (tehetséggondozás, felzárkóztatás), az iskolai rendezvények, utazások 

szervezését segítik. 

Egészség-tematikájú szervezetből is több van a városban: a Kaposi Mór Oktatókórház Prevenciós és 

Egészségfejelsztési Irodája (hálózati nevén: EFI), mozgáskorlátozottak, értelmi fogyatékkal élők, 

hallássérültek, vakok és gyengén látók, vese- és cukorbetegek, liszt érzékenyek, daganatos 

megbetegedéssel küzdők szerveződései.  

A nyugdíjas egyesületek a városban viszonylag nagy számban jelennek meg. Az aktív szép korúak 

területi eloszlásban működnek. 

A természet- és környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek a környezettudatos életvitel 

népszerűsítése mellett, túrákat, városszépítő programokat is szerveznek. 

 

A város honlapján 2007 óta működő Civil Oldalon megtálalhatóak mindezen szervezet elérhetőségei, 

linkjei. Az évek során strukturált együttműködés alakult ki Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a civilek között (melyet a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester segít). A 

civil szervezetek egyre több segítik az Önkormányzat tevékenységét is, az Önkormányzat több csatornán 

keresztül részesíti támogatásban a szervezeteket, ismerte el munkájukat. Az anyagi támogatás mellett 

az Önkormányzat létesítmény-használattal is segíti a civil szervezetek működését: kedvezményesen 

biztosít számukra önkormányzati tulajdonú helyiségeket. Az Együd Árpád Kulturális Központ 

létesítményeit pl. heti rendszerességgel több, mint 40 egyesület használja. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása 

Kaposvár MJV több dokumentumában is rögzítette a mindenkit megillető egyenlő bánásmód és a 

veszélyeztetett társadalmi csoportok esélyegyenlőségét biztosító alapelveket. A 2013 júniusában 

elkészült Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) részletesen foglalkozik az esélyegyenlőség 

szempontjából veszélyeztetett csoportok - a mélyszegénységben élő romák, a gyermekek, a nők, az idősek 

és a fogyatékkal élők – helyzetével. A HEP a feladatok beazonosításán túl részletes intézkedési tervet is 

tartalmaz valamennyi csoport tekintetében. A fentiek alapján megfogalmazott jövőkép: 

• Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák közül minél többen válnak munkából élő, 

családjuk eltartására és a közterhek viselésére alkalmas polgárokká. Az integrációhoz vezető 

úton az oktatásé a főszerep, ezért az integrációjuk szempontjából kiemelten fontos a 

szakképzettség, a felsőfokú végzettség megszerzése, melyhez városunk ösztöndíjak formájában 

segítséget nyújt számukra. 

• További célunk, hogy a romák számára is fokozottan érvényesüljön a fizikai infrastruktúra és a 

szociális szolgáltatások (közszolgáltatások, szociális és közösségi szolgáltatások, stb.) 

rendszeréhez való minőségileg sokkal jobb hozzáférés. 

• Fontos számunkra, hogy Kaposvár továbbra se tartozzon a mélyszegénység által sújtott 

települések közé és az esetleges mélyszegénységben élők száma tovább csökkenjen. Kiemelt 

területnek tartjuk a gyerekek neve léset, oktatását, ezért olyan iskolákra van szükség, amelyek 

elvégzésével fiataljaink tisztességes munkát kaphatnak. Kaposváron esélyt adunk mindenkinek. 

A tudás megszerzése, a boldogulás nem múlhat a szülők anyagi helyzetén. 

• Célunk, hogy a gyermekvállalás egy család számára se jelentsen szegénységi kockázatot. Nem 

fogadjuk el az időskori nélkülözést. Kaposvár kiemelt feladata az idősek megbecsülése és 

biztonságának erősítése. 

• Kaposváron a célunk egy átfogó családtámogatási rendszer működtetése, hogy megkönnyítsük 

a gyermekvállalást és a gyermeknevelést. A támogatások célzottabbá tétele érdekében 

többszintű, személyre szabott szociális ellátó rendszert alakítottunk ki, melyet a jövőben is 

szeretnénk megtartani. 

• Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, ők is városunk teljes értékű polgárai. A velük 

való törődés pedig emberségünk mércéje. Az akadálymentesítésnél szemléletünk az, hogy 
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minden, ami jó a fogyatékossággal élő embertársainknak, az jó a kismamáknak, a nehezen 

mozgó időseknek, az egészségügyi problémákkal küzdőknek egyaránt. 

 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 

Az esélyegyenlőségi program általános céljai a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek 

oktatási szegregációjának csökkentése. Törekedni kell a körükben kirívóan magas fogyatékossá 

minősítési arányok visszaszorítása, az alacsony óvodáztatási arányok további javítása, az oktatási 

szolgáltatásokhoz történő egyenlőtlen hozzáférés biztosítására, a halmozottan hátrányos helyzetűek 

lemorzsolódásának csökkentésére. Az esélyegyenlőségi intézkedések célja, hogy a város 

intézményeiben a jövőben egyszerre javuljon az oktatás eredményessége, hatékonysága, ugyanakkor 

továbbra is mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés.  

A város Ifjúságpolitikai Koncepciója 2005-ben készült. Elfogadásával a város célja, hogy a fiatalok a 

társadalom és a helyi közösség aktív tagjává váljanak, otthon érezzék magukat Kaposváron, 

tanulmányaik befejeztével letelepedjenek, és családot alapítsanak városunkban. 

A Kaposvári Egyetem is készített Esélyegyenlőségi Tervet, melynek alapvető célja, hogy megelőzze 

vagy megszüntesse az egyetemi polgárok közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetését. 

Emellett a hallgatókat és munkavállalókat esetlegesen érintő egyenlőtlenség kiküszöböléséhez, 

mérsékléséhez szükséges pozitív, méltányos, rugalmas támogató-segítő intézkedések megtételét is 

magában foglalja: mentorálás, tehetséggondozás, karrier-tanácsadás, akadálymentesítés, stb. 

 

A város közigazgatási területén túl Kaposvár nagy hangsúlyt fektet a funkcionális várostérség 

kiszolgálására is, azaz annak felmérésére és deklarálására, hogy a különböző városi funkciók (oktatás, 

egészségügy, infrastruktúra stb.) milyen hatásterületen, azaz mely településeken éreztetik számottevően 

hatásukat. A kaposvári várostérség 20 települést foglal magában:  

• Kaposvár Központ (1) 

• Belső gyűrű települései: Kaposmérő, Kaposújlak, Juta, Sántos, Orci, Zimány, Kaposszerdahely, 

Magyaregres (8) Külső gyűrű települései: Kaposfő, Taszár, Zselickislak, Zselicszentpál, Baté, 

Mosdós, Nagyberki, Somogyaszaló, Hetes, Szenna, Várda (11) 

 

3.1.6 A gazdaság helyzete 

Kaposváron a gazdaságilag aktív népesség (a foglalkoztatottak és munkanélküliek együtt) csökkenése 

figyelhető meg, ami összefügg az öregedéssel, és tükrözi a megváltozott társadalmi gazdasági 

viszonyokat is. A gazdaságilag aktív népesség számában 1990 és 2001 között 12%-os visszaesés, míg 

az inaktív és eltartott népesség körében minimális, 2%-os növekedés volt tapasztalható, ami a kistérségi 

és megyei tendenciákhoz hasonlóan alakult. A 2001 és 2011 közötti időszakban a gazdaságilag aktív 

népesség 1%-kal, a gazdaságilag nem aktív népesség pedig 7%-kal csökkent. A foglalkoztatási ráta (a 

foglalkoztatottak munkaképes korúakhoz való aránya) a Somogy Megyei Munkaügyi Központ 

számítása szerint 2002-ben Kaposváron viszonylag magas, 70%-os volt, ami mind az országos (61,1%), 

mind a megyei (55,8%) átlagnál kedvezőbb. 2001 és 2011 között a foglalkoztatottak száma újabb 4,7%-

kal csökkent. A rendszerváltozást követően lezajlott változások nagyságrendjét jól érzékeltetik a 

foglalkoztatottak nemzetgazdasági ág szerinti megoszlásában bekövetkezett változások. 2001-ben a 

Kaposváriak 72,5%-a dolgozott a szolgáltatásban, 25,4%-uk pedig az iparban és mindössze 2% a 

mezőgazdaságban.  

A munkanélküliséget illető 2000 és 2014 közötti trend a nyilvántartott álláskeresők munkavállalási korú 

népességen belüli arányán is jól látszik. A munkavállalási korú népességhez képest 2013-ban volt a 

legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők aránya, az akkori 10,25%-kal. A nyilvántartott álláskeresőkön 

belül a valamilyen ellátásban részesültek aránya 2006 és 2011 között majd’ minden évben 60% körüli 

volt. Ezt követően az arány folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan az ellátásban nem részesülők 

aránya növekedett. A 2014. januári adatok szerint a nyilvántartott álláskeresők 65,8%-a semmilyen 

ellátásban nem részesült, az önkormányzati ellátáson kívül (TEIR). 
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Képzettség 
Összességében a kaposvári lakosság képzettségét tekintve a megyeinél kedvezőbb képet mutat. 

Kaposvár lakosságának iskolai végzettség szerinti összetétele az elmúlt évtizedekben kedvezően alakult. 

Az elmúlt 20 évben az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők száma közel megduplázódott, az 

1990-es években 21,5%-kal nőtt. 2001-ben a diplomával rendelkezők aránya a 7 évesnél idősebb 

népességen belül meghaladta a 13%-ot, 2011-ben pedig már 18,8%-ot. A 2011-es népszámlálás adatai 

szerint a középiskolai érettségivel rendelkezők részesedése 31%, a szakmunkásképzőt és szakiskolát 

végzetteké 7,3% volt a 7 évesnél idősebb népesség számából. Továbbra is jelentős ugyanakkor a 

legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya (32,9%). Kaposvár megyében betöltött 

vezető szerepe a korcsoportos vizsgálatnál is megmutatkozik, hiszen kiugróan magas a 25 év feletti 

diplomások és alacsony azon 10 évesnél idősebbek aránya, akik az általános, iskola első évfolyamát sem 

végezték el. 

 

A 2009-ben elindított „Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem kialakítása Kaposváron” program hosszú 

távú célja, hogy a Kaposvári Egyetem szerepét jelentősen megnövelje a magyarországi K+F+I+O 

szektorban, továbbá olyan projektek létrejöttét ösztönözze, amelyek az Egyetem kutatóhelyei, illetve 

intézményei együttműködésében valósulnak meg. A program elsősorban az 

infrastruktúrafejlesztésekhez kíván hozzájárulni, egyúttal biztosítva a létrejövő kutatási és innovációs 

eredményekhez és a szolgáltatásokhoz való egyenlőbb esélyű hozzáférést. A jelenlegi infrastrukturális 

fejlesztéseket a jövőben további K+F+I+O-t erősítő fejlesztésekkel kívánjuk kiegészíteni. Az egyetem 

hallgatói létszáma jelenleg csökkenő tendenciát mutat, de évente így is 200-300 diák végez összesen, 

akiknek a városban tartása fontos feladat lehet az önkormányzat számára is. Megfelelő munkalehetőség, 

környezet és életminőség kialakításával a helyi társadalom értelmiségi rétegének utánpótlását adhatják 

a helyi egyetemen végzettek. 

 

Kaposvár Somogy megye gazdasági központja. A helyi feldolgozó ipar elsősorban a mezőgazdasági 

alapanyagokra épülő élelmiszeripart foglalja magába, továbbá jelentős a helyi gépipar szerepe is: 

elektrotechnika, járműipar, energetikai gépgyártás. A vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti 

megoszlása mind a teljes vállalkozói körben, mind a társas vállalkozásokra vonatkoztatva a vidéki 

megyeszékhelyek átlagát közelíti, eltérést a Kaposváron „élénkebb” szálláshely-szolgáltatás, 

vendéglátás mutat (Kaposvár 8%, míg a megyeszékhelyek 4%). Az 1000 főre jutó kiskereskedelmi 

egységek száma Kaposváron 17,2 volt 2010-ben, mely a vizsgált megyeszékhelyek rangsorának alsó 
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felében található. Abszolút értékben is látható, hogy a város a vizsgált középvárosokhoz (Eger, Sopron, 

Veszprém, Zalaegerszeg) hasonló kereskedelmi kapacitásokkal rendelkezik. 

 

A 2002 és 2012 közötti időszakban a regisztrált vállalkozások száma közel 10%-kal növekedett. A 

gazdasági szervezetek döntően kis és közepes méretűek. A városban megvalósuló nagyberuházások 

kivitelezését ezért több esetben tőkeerősebb külső cégek végezték. A helyi iparűzési adó bevétel 

Kaposváron 2013-ban már 25%-al magasabb az elmúlt évekhez képest. Az adózók száma (székhellyel 

vagy telephellyel rendelkező cégek) 2013-ban 5%-os növekedést ért el az előző időszakhoz képest. A 

képzett munkaerő hiánya egyes, első sorban magas szintű tudást hasznosító ágazatokban már megjelent, 

miközben ambiciózus fiatalok jelentős számban hagyják el a várost.  

3.2  HKFS-t érintő tervi előzmények, programok, szolgáltatások 

3.2.1 Külső koherencia, kiegészítő jelleg 

A HACS /HKFS szempontjából fontos, hogy az abban megfogalmazott célok oly módon legyenek 

képesek hasznosulnia CLLD eszközei és forrásai által, hogy:  

a) korábbi jó gyakorlatok folytatódhassanak: számos olyan korábbi sikeres aktivitás megvalósult, 

amely a 2014 – 2020-as időszakban a helyi közösségek, mint aktív kezdeményezők számára 

nem, vagy nem a jól bevált formában érhető el (pl. központosított környezeti szemléletformálás, 

közösségi alapú kompetenciafejlesztés), 

b) a jelentősebb önkormányzati vagy más szereplő által megvalósítandó fejlesztések is 

hatékonyabban megvalósulhassanak: pl. a Kórház déli tömb újrahasznosítása csak részben 

valósítható meg a „zöld város” konstrukció keretében, 

c) olyan területeken vagy módokon is biztosítva legyenek fejlesztési eszközzel, amelyek más OP-

ból nem finanszírozhatók: pl. lelki egészség, specifikus, innovatív tehetséggondozás stb. 

d) mindezek által a helyi közösségek ne csak magukban, hanem együttesen is aktív alakítójává 

válhassanak a város jövőjének: különböző „ágazatok” szerinti szervezetek együttműködő, 

komplex projektjei, programjai. 

 

HKFS tervezett  

beavatkozási terület 

OP-kapcsolódás1 Indoklás 

Önjáró, együttműködő 

közösségek  

EFOP Az EFOP prioritások ágazati 

elven szervezik a 

beavatkozásokat egy-egy 

konkrét szakterületi probléma 

köré, így nem tudják 

értelmezni vegyes profilú 

szervezetek vagy ezek 

konzorciumai 

kezdeményezéseit. 

TOP A hasonló tárgyú 

beavatkozások a szociális 

város rehabilitáció területeire 

fókuszálnak. Ennek területi 

/célcsoporti kiterjesztését 

tervezzük komplementer 

módon, hangsúlyosan a 

 
1 TOP tekintetében a Kaposvár MJV által az IVS-ben tervezett célstruktúrával és fejlesztésekkel részletesen a 
következő fejezetben tárgyaljuk.  
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hátrányos helyzetű közösségek 

és a többség közötti 

interakciókat, befogadást.  

„Zöld Kaposvár” – tudatos és 

felelős polgárság 

KEHOP A KEHOP-ban kizárólag a 

megadott központi tematika és 

eszközök használhatók, egyedi 

kreatív kezdeményezésekkel 

ezt kiegészíteni tervezzük. 

„Előttem az utódom”  

Ifjúsági és innovációs 

mobilizálási megoldások  

EFOP Az EFOP elsősorban 

infrastrukturális, valamint 

központi módszertani 

eszközökkel rendelkezik. 

Ezeket tervezzük egyedi, 

kreatív megoldásokkal 

kiegészíteni meglévő 

kezdeményezés 

továbbfejlesztésével 

TOP – foglalkoztatási paktum  A „Paktum” 

kapcsolatrendszerére építve: 

célunk a munkáltatók és leendő 

munkavállalóik minél korábbi, 

célzott és attraktív 

összekapcsolása (7. osztálytól 

és 11. osztálytól) 

„Egész-séges közösségek”  EFOP Az EFOP elsősorban nemzeti 

szintű ágazati szakmai 

programok mentén halad. Ezt 

tervezzük kiegészíteni helyi 

kezdeményezések vagy 

hiányzó tevékenységek 

„rákapcsolásával” (pl. 

rizikócsoportok hatékony 

megszólítása, nem elsődleges 

rizikócsoportok preventív 

bevonása) 

Együttműködés hiányzik  Nincs olyan OP, amely 

együttműködést célként 

támogat. 

 

3.2.2 A HKFS tartalmát befolyásoló megyei, járási, települési vagy egyéb területi szinten 

megfogalmazott fejlesztési prioritások/beavatkozási területek/projektek 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció szerint Somogy megye javasolt fejlesztési 

irányai közül a HKFS az alábbiak megvalósulásához tud hozzájárulni a maga eszközeivel: 

- Az integrált élelmiszergazdaság fejlesztése, Kaposvári Egyetemmel közösen technikai-műszaki 

innováció. 

- A társadalmi befogadás segítése. 

- Integrált városfejlesztés: Kaposvár, mint centrum és a városok térségi szerepének erősítése. 

Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója (2012-14.) releváns fejlesztési célkitűzései: 

Harmonikus városhálózat kialakulásának előmozdítása, a városok által a megye lakosságának 

nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítása. Ennek érdekében: 
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- A városok és a város környék fejlesztése, a városok funkciójának erősítése. Kaposvár 

centrumszerepének növelése, integrált városfejlesztés. 

- A helyi szociális gazdaság fejlesztése, elősegítve a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi 

integrációját. 

Somogy megye területrendezési tervét 15/2004. (XII. 27.) önkormányzati rendelettel fogadta el a megye 

közgyűlése, melynek felülvizsgálata 2011-ben történt összhangban az akkor hatályos OTrT (2008-ban 

felülvizsgált) rendelkezéseivel és a Balaton-törvény szerkezeti és infrastrukturális összefüggéseinek 

figyelembe vételével.  

A szomszédos települések településszerkezeti tervei vizsgálatánál a következő, Kaposvárra ható 

lényeges szempontokat tekintettük át: 

- van-e az adott településen térségi jelentőségű terület felhasználás, vagy műszaki 

infrastrukturális elem, 

- számottevő fejlesztési terület (lakó- illetve gazdasági), amely Kaposvár intézményi illetve 

műszaki infrastruktúrájára is hatással van, 

- közlekedési infrastruktúra elemek kapcsolódása, összekötő és elkerülő funkciók, illetve ezek 

milyen fejlesztéseket indukálhatnak, 

zavaró vagy védett területek, védőterületek, védőtávolságok átfedése a közigazgatási határokon, 

- a közigazgatási határ menti terület felhasználásának vizsgálata, a beépített települési területek 

tagolása, a beépítetlen területek folytonosságának megmaradása érdekében. 

 
Kaposvár MJV hosszú távú településfejlesztési koncepciója (2004 - 2011.)  

A településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott Jövőkép szerint Kaposvár célja a regionális 

társközpont és kistérségi központ szerepkör erősítése, a természeti-, települési- és társadalmi 

környezetében harmonikusan fejlődő sokszínű, városias település létrehozása, a fejlődés folyamatos 

fenntartásával a hetvenezres városlakóinak otthonát, életminőségük magas színvonalának, biztos 

megélhetésüknek és nyugodt, kulturált életfeltételeik biztosítása. 

Alapcélok:  

- A város regionális társközpont szerepének erősítése és a kistérségi központ feladatainak városon 

belüli bővítése. 

- A város épített környezetének és természeti adottságainak harmonikus fejlesztése és 

működtetése. 

 

Kaposvár Integrált Városfejlesztési Stratégiája (2008 - 2013) 

 

Kaposvár 2014 – 2020-as fejlesztési irányainak meghatározása a korábbi IVS-re épül, mivel az abban 

meghatározott célokat - természetesen az időközben jelentkezett igen jelentős külső hatások 

függvényében – lényegében teljesítette.  

„A korábbi IVS célrendszerének és akcióterületi kijelölésének felülvizsgálata. A megalapozó 

munkarészben megállapításra került, hogy az IVS-ben meghatározott fejlesztések nagy része 

megvalósult, vagy a fejlesztések előkészítése megtörtént. Alapvetően helyes volt mind a fejlesztési 

irányok, mind az akcióterületek kijelölése, a végrehajtás szempontjából a városvezetés hatékonyan 

működött (ITS).” 

 

Kaposvár MJV Közgyűlése a 62/2008. (IV.16.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el a város 

középtávú fejlesztési stratégiáját, amely a fejlesztések célrendszerén kívül városrészenként is 

megfogalmazza a legfontosabb feladatokat. Az IVS részeként Antiszegregációs terv is készült, melynek 

célja, hogy intézkedéseket dolgozzon ki a szegregáció oldására. 

„Kaposvár harmonikusan fejlődő, emberléptékű középváros, amely versenyképességének növekedését 

alapvetően a gazdaságfejlesztésre helyezi. 

1) POLUS-sá válás: A város épített környezetének és természeti adottságainak harmonikus 

fejlesztése és működtetése. 

2) POLISZ fejlesztés: A város regionális társközpont szerepének erősítése és a kistérségi központ 

feladatainak városon belüli bővítése.” 

A város az IVS-ben foglalt, megvalósított kulcsprojektek és további jelentős kulcsprojekteket pedig 

előkészített az időszakban. 
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- gazdaságfejlesztési: ipari park betelepült vállalkozásokkal, további területek feltárása; 

- turisztikai: Deseda, gyógy- és élményfürdő, Róma villa, Szentjakabi Apátság; 

- infrastruktúra-fejlesztési: rekultiváció és új térségi hulladékkezelés, IMCS tervezése; 

- városfejlesztés: funkcióbővítő város rehabilitáció, Nagypiac;  

- kulturális és közművelődési szolgáltatások: Agóra, Csiky Gergely színház fejlesztési terveinek 

elkészítése; 

- társadalmi felzárkózási: két szociális város rehabilitáció, „Komplex telep” projekt. 

 

Kaposvár Integrált Településfejlesztési Stratégiája (ITS 2014 – 2020) 

Az ITS készítésének időszaka 2012 - 2015, amely komoly megalapozó munkarészekre alapul, miközben 

maga is változott a Magyarország és az EU Bizottság között létrejött Partnerségi Megállapodás, és az 

arra épülő Operatív Programok kialakulása mentén. Az elkészült ITS legfontosabb alapvető 

megállapításai és jövőképe:  

„Jelen anyag a közös célok mellett elsősorban az önkormányzati beruházásokat tudja a legpontosabban 

meghatározni, mely egyben orientációt nyújt a város fejlesztésében közreműködő szereplőknek saját 

fejlesztéseik tervezéséhez is.”  

 

Ennek megfelelően kerültek meghatározásra a középtávú stratégai fejlesztési irányok is.  

„A korábbi, 2008-ban megfogalmazott stratégiai célokhoz képest a célok száma csökkent, ugyanakkor 

– főleg tartalmukban – sokkal konkrétabbá, fókuszáltabbá váltak. A célok sorrendje egyfajta 

priorizálást, fontossági sorrendet is jelent, hiszen a szűkebben értelmezett gazdaságfejlesztés lehet az 

alapja a környezet fenntartható fejlesztésének és a társadalom, a lakosok biztonságos megélhetésének. 

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a humán szolgáltatások fejlesztései adott esetben hátrébb 

sorolhatók lennének. Különösen az oktatás és az egészségügy az a két fejlesztési terület, amely hosszú 

távon is meghatározza az itt élők jólétét, munkaerő-piaci esélyeit, s később az időskori életminőséget.” 

 

Az ITS-ben megfogalmazott jövőkép 

Térségi erőforrásokra és együttműködésre alapozott gazdasági központ; 

- egészséges családokban gyarapodó zöld város. 

 

 

Az átfogó célok közül a HKFS leginkább az alábbiakhoz illeszkedik: 

- Első sorban a C) „Minőségi városi környezet, aktív, egészséges közösségek” átfogó célhoz 

illeszkedik.  

- Áttételesen kapcsolódnak a B) „Fenntartható ökológiai és energetikai rendszerek összetartó 

társadalom, továbbá az A) „Versenyképesség és foglalkoztatás” célhoz.  

 

Az ITS által felállított stratégiai célok közül a CLLD-program komplementer módon első sorban a 

„IV. Harmonikus város: vonzó városi környezet és aktív, egészséges társadalom” és az „V. Szolidáris, 

biztonságos, egyéni esélyeket biztosító város célok” megvalósításában vesz részt. Az ITS ezt kifejező 

cél-meghatározása:  

„A város hagyományainak megőrzése, karakterhordozó elemeinek értékőrző hasznosítása a lakosság 

identitásának és a városról kialakult imázsnak is fontos összetevői. Ma a városi életminőség a befektetési 

döntések meghozatalánál és a munkavállalás szempontjából is fontos tényezőnek számít, ezért a 

turisztikai hatásokon túl egyben szélesebb körű gazdasági érdek a színvonalas városi környezet és 

szolgáltatások biztosítása. A fejlesztések gazdasági hatásai mellett társadalmi hasznosságuk is magas. 

Ez utóbbi közé tartozik az egészségesebb környezet feltételeinek, a szellemi és fizikai rekreáció 

infrastruktúrájának biztosítása és nem utolsó sorban azoknak a közösségi tereknek a fejlesztése melyek 

a társadalmi együttélésben is fontos integráló jelleggel bírnak.”  

 

IV. cél - Az öngondoskodás szintjének növelése, az egészséges életvitel népszerűsítése az egészségügyi 

prevenció fontos területét jelenti. A sportlétesítmények vonatkozásban is elmondható, hogy a város 

ellátottsága magas színvonalú, a további kínálatbővítés összhangban áll az országos sportágfejlesztési 

stratégiákhoz kapcsolódó feladatokkal. A nagyrendezvények sorát további sportrendezvényekkel, 

köztük a lovas tematikára épülő rendezvénnyel célszerű bővíteni a jövőben, de legfontosabb a már 
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hagyományokkal rendelkező kulturális nagyrendezvények megtartása, népszerűsítésének támogatása, 

minőségének, programjainak gazdagítása. A városi tematizált kis- és nagyrendezvények célcsoport-

specifikus kínálatának fejlesztése a közösségépítés és identitáserősítés szempontjából is fontos. 

 

V. cél - Kaposvár MJV hosszú távú társadalompolitikai céljai között a népesség kismértékű 

növekedésének elősegítése, a családpolitika, valamint horizontális célként az egyenlő esélyek 

biztosítása kitüntetett szerepet kap. A szociális ellátórendszerek fejlesztése, az ifjúsági és családpolitika, 

valamint a társadalmi felzárkóztatásra irányuló programok mellett a cél integrálja a közbiztonság 

javítását szolgáló beavatkozásokat, valamint a helyi közösségi élet támogatását. A cél sikeres 

megvalósításához szükség van a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködésre és a civil 

szervezetek szerepvállalására.  

 

Városfejlesztési akcióterületek kijelölése az ITS-ben: 

I. számú: Belváros – KKK - Kapos-part akcióterület 

II. számú: Cseri út és környéke 

III. számú: Észak-nyugati városrész 

IV. számú: Keleti iparterület 

V. számú: Szentjakab 

VI. számú (új, a CLLD szempontból kiemelkedősen releváns): Kórház déli tömb 

rehabilitációja 

 

A szegregált területek 2014 -2020 közötti programjában - elsősorban a Cseri városrészben – az 

infrastrukturális beavatkozások elsősorban a közösségi terek megújítására fókuszálnak. Emellett a soft, 

azaz a nem beruházási jellegű projektek megvalósításán lesz a hangsúly, a város egész területén, 

hálózatos jelleggel. A soft programok a különböző fenntartású intézmények közötti együttműködéssel 

valósulhatnak meg, és olyan tématerületeket kell, hogy integráljanak, mint: a hátrányos helyzetben lévő 

gyermekek felzárkóztatására, szociális kompetenciáinak javítására irányuló elemek, a családsegítési 

programok, a lakhatással kapcsolatos kérdések és az eladósodottság kezelése, megelőzése, továbbá a 

foglalkoztatási esélyeket növelő képzési programok; motiváló, mintaadó programok. Az egyes 

tématerületeken meghatározott konkrét beavatkozásoknak a tartós eredmény érdekében a lehető 

leghatékonyabban kell egymásra épülniük, illetve egymást kiegészíteniük. A CLLD-tervezésben nem 

akcióterülethez között kapcsolódásokat tudunk teremteni: a 2/C – mentor program elsősorban hátrányos 

helyzetű fiatalok részére, valamint minden további beavatkozás is kimeleten fókuszál az aktív 

esélyegyenlőségi (befogadási) attitűdre. 

 

A Kaposvárról kialakult imázs egyik fontos összetevője, hogy „zöld, virágos város”. A városi 

zöldterületek igényessége, változatossága, a zöldterületek mennyisége valóban olyan erősség, amire 

büszkék a kaposváriak. A városvezetés a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordít a zöldterületek 

ütemezett megújítására, fenntartására. A nagyobb léptékű fejlesztések egyike a kórház déli tömb”zöld 

város” revitalizációja, amelyhez gondolatiságában – mint közösségi tér - kapcsolódik az egyik 

megmaradó épületben a „Civil ház” kialakítása újrahasznosítással és közvetlen környezetének 

rendezésével, valamint a „Zöld manó” progam kimondottan lakóközösségi léptékű és együttműködés 

alapú beavatkozásai. 

 

Kaposvár MJV Önkormányzata az ITS-ben deklarálja:  

„Jelen anyag a közös célok mellett elsősorban az önkormányzati beruházásokat tudja a legpontosabban 

meghatározni, mely egyben orientációt nyújt a város fejlesztésében közreműködő szereplőknek saját 

fejlesztéseik tervezéséhez is.”  

Vagyis az ITS beavatkozási fókuszába a jelentősebb léptékű, az önkormányzat feladat- és felelőségi 

körébe eső beavatkozásokat állítja. Elsősorban a középvárosi külső gazdasági és infrastrukturális 

kapcsolódási és kapcsolati pontokat, valamint a város megyeszékhelyhez méltó, korszerű alapvető 

közszolgáltatási megoldásainak fejlesztéseit, valamint a városi, illetve térségi léptékkel is jelentős 

fejlesztések megvalósításának motorjaként határozza meg magát, jelentős fejlesztési beavatkozások 

révén – intermodális közlekedési csomópont, közúti elérhetőség fejlesztése, iparterületi fejlesztések, 
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turisztikai pozíció erősítése, stb. Ezzel összhangban kerültek megfogalmazásra továbbá a Modern 

Városok Program tervezett, nagy léptékű, köz-infrastuktúra beavatkozásai is: 67-es út négy sávossá 

tétele, Csiky Gergely Színház felújítása, verseny úszómedence építése, Deseda Kemping kialakítása, 

stb. 

 

Kaposvár virágos városból virágzó várossá fejődésének ugyanakkor megkerülhetetlen kihívása az is, 

hogy hogy a közszféra fejlesztései mellett a gazdaság szereplői és a helyi társadalom színes palettán 

szerveződő csoportjai milyen aktivitást tudnak és akarnak kifejteni; saját eszközeikkel és saját 

hatókörükben hogyan tudnak a közös célok megvalósításához hozzájárulni. Erről, a közösségi 

szereplők és aktivitására építkező, ugyanakkor minden korábbinál tudatosabb és magasabb 

szintű együttműködési kísérletről szól a „Virágzó Kaposvár” CLLD-program. 

 

3.2.3 A HKFS tartalmát befolyásoló, a település gazdasági és környezeti fejlődését és a befogadást 

támogató programok, szolgáltatások 

Kaposvári és térségbeli turisztikai szolgáltatók, a Tourinform iroda és több önkormányzat 2009-ben 

alakították meg a helyi turisztikai desztináció-menedzsment szervezetet (TDM), majd a szervezet 2011-

ben térségi szervezetté is bővült. A TDM szervezet munkaszervezete a Tourinform iroda, melynek jól 

képzett és lelkes munkatársai minden helyi rendezvény kreatív motorjai. Emellett számos saját 

kezdeményezésű projektet és programot valósítottak meg, rendszeresek például a Kaposvári séták, 

amelyek során a felkeresett épületeket immár csinos eligazító táblák is jelzik városszerte. Bár a HKFS 

fókuszában nem a turisztika áll, a TDM szervezet – mint sokszínű szereplők újszerű és sikeres 

együttműködése – remélhetőleg mind szervezeti, mind szervezési és kreatív tapasztalatival hasznos 

segítséget fog tudni nyújtani a HACS tevékenységéhez. 

 

A korábbi munkaerő-piaci fejlesztéspolitikai aktivitást felváltja a Kaposváron megalakuló 

Foglalkoztatási Paktum. Kaposvár MJV részéről a Paktum operatív koordinációs feladatait szintén a 

Kaposvári Városfejlesztési Kft., illetve 2020 augusztusától annak jogutódjaként a Kaposvári Fejlesztési 

Központ Közhasznú NKft. látja el, amelynek szintén jelentős tapasztalatai vannak a helyi munkaerő-

piaci helyzetről, szűk keresztmetszetekről. A HKFS kapcsán egyik legfontosabb területként rajzolódik 

ki a fiatalok megtartásának égető szükségessége pályaorientációs, motivációs, illetve a városban 

működő cégekkel való minél korábbi kapcsolatfelvétel által. E körben a Paktum keretében kialakítandó 

kapcsolatrendszer kiváló alapot ad arra is, hogy munkanélküliek körén „innen” is keressük a 

kapcsolódási pontokat. Sikeres kezdeményezés pl. a „KIV-AGY” diákverseny, amelyet helyi 

vállalkozók is lelkesen támogattak, és amely által a versenyző fiatalokkal már középiskolás éveik elején 

célzott kapcsolat alakítható ki.  

Kiemelendő még a Kaposi Mór Oktató Kórház egészségfejlesztési aktivitása, szervező ereje és további 

tervei. A TÁMOP 6.1.2 lehetőség keretében további 5 évre szóló egészségfejlesztési tervet készített a 

kaposvári járásra. Fontos célkitűzés az egészséges életkörülmények kialakításának elősegítése, az 

egészségveszteségek csökkentése, a korai halálozás csökkentése. Ezek az eddig el nem ért lakossági 

szegmensek intenzívebb elérésével a Somogy Megyei Egészségfórumban együttműködők által 

valósíthatók meg. Az Egészségterv a következő konkrét beavatkozásokra dolgozott ki akcióterveket és 

indikátorrendszert:  

- Egészségfejlesztés-egészségre nevelő-, szemléletformáló- és életmód- programok megvalósítása, 

patner-szervezetek esetében monitorozása, módszertani támogatása  

- Célzott szűrőprogramok koordinálása, módszertani támogatása, megvalósítása  

- Szűrő- és életmódprogramok térségi kommunikációja  



24 
 

- Partnerségi munkacsoport működtetése, fejlesztése (intézmények, szervezetek bevonása) és a 

kistérségben tevékenykedő, egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezetek helyi 

együttműködésének előmozdítása  

- Az egészségügyi dolgozókra irányuló programok lebonyolítása (egészségfejlesztés)  

- Módszertani munka (módszertanok kidolgozása, stratégia kidolgozása, jó gyakorlatok adaptálása)  

Kaposvár önkormányzata is elkészítette egészségtervét egy TÁMOP 6.1.2 projekt keretében, valamint 

rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által elkészített 

„Somogy megye lakosságának népegészségügyi helyzete” című alapdokumentummal is. A fentiek 

alapján tehát az egészségfejlesztés témakört erőteljes startégiai alapokra és szakmai előzményekre 

építve, azokkal kiegészítő módon tervezzük megjeleníteni a CLLD célok és beavatkozások között.  

 

Tekintettel a HKFS közösségi, kulturális tartalmára a település – muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. § szakasza szerinti – 

közművelődési rendelete releváns rendelkezései: 

3. § (1): az önkormányányzat közművelődési feladatai ellátására - megfelelő létszámú és felkészültségű 

szakembert alkalmazva – az Együd Árpád Kulturális Központot működteti. 

4/A § Az Önkormányzat közművelődési tevékenységét a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, 

valamint a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapfeladatai ellátása mellett segíti. A 

közgyűjtemények közművelődést segítő tevékenységükben együttműködnek az Együd Árpád Kulturális 

Központtal, programjaikat egyeztetik, közös programokat szerveznek, közösségi színterek és 

szakemberek biztosításával egymás rendezvényeit támogatják, egymás kulturális kínálatát kiegészítik. 

5. §. A közművelődési feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének 

fedezetét az önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati úton elnyert 

támogatások, az intézményi működési bevételek és a tevékenységben résztvevők saját ráfordításai, 

valamint a szponzori támogatások biztosítják.  

13. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az intézmények alapfeladatain túli, valamint a 

más közművelődési szervezőknek és alkotóknak a város kulturális életét gazdagító közművelődési 

tevékenysége megvalósítása érdekében kulturális alapot különít el, amelyet pályázati formában oszt el. 

A CLLD módszerrel megvalósuló helyi fejlesztések során a koherencia megteremtése érdekében fontos: 

- a helyi pályázati rendszerek összehangolása: átfedések elkerülése, lehetőség szerint kiegésztő 

jelleg (pl. a CLLD nem nyújt működési támogatást), 

- a HKFS eredményei fenntarthatóságának egyik eszköze lehet, hogy – a közművelődési rendelet 

módosításával – a közművelődési célok, folyamatok és az azok megvalósításáért felelős nem 

intézményi szereplők együttműködésének rendszere rögzítésre kerül a rendeletben. Ilyen lehet 

például a „Civilek háza” mint önkormányzati tulajdonú ingatlanban megvalósuló, de nem 

intézényként működő új közösségi tér konstrukció működési alapjainak rögzítése. 

3.3 SWOT analízis 

A Virágzó Kaposvár CLLD-stratégia elkészítéséhez szükséges SWOT analízishez jó alapot szolgáltat 

az ITS-hez készült elemzés. Ugyanakkor mind a CLLD-bevatkozási terület, mind pedig a HACS alapító 

és együttműködő partnerek által elvégzett munkacsoporti munkák jelentősen árnyalják a képet. A 

közösségi alapú közelképben számos jellemző más arányban tűnik fel, illetve akár a helye, „előjele” is 

megváltozhat. Előbbire példa, hogy a közösségi szemlélet szempontjából sokkal kevésbé hangsúlyos az 

ipari park jellegű infrastruturális háttér, mint a fiatalok érdeklődésének és a lehetős legkorszerűbb 

tudásoknak és motivációknak közelítése a városban működő innovatív cégek igényeihez. Utóbbira pedig 

jó példa a Kaposvári Egyetem, amely – bár kétségtelenül erőforrásként van jelen, erősség helyett „csak” 

lehetőségként került az analízisbe, mivel a helyi közösségek úgy érzik, a Campus várostól való távolsága 

továbbra is akadálya annak, hogy az egyetem élő erőforrásként működjék a város szövetében. Voltak 

továbbá olyan elemzési megállapítások is, amelyek a közös munkából születtek meg, ennek 



25 
 

legjellemzőbb példája, hogy a helyi közösségek megállapították, hogy sok erőforrásuk „kataszterbe” 

szervezése és megosztása egy kihasználatlan lehetőség. A Virágzó Kaposvár Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégia szempontjából tehát:  

Erősségek 

 

E1 - Járási és megyeszékhely státus: központ-funkciók, 

jelentős létszámú városba ingázó, 

 

E2 - A város fekvése, gondozott zöldfelületei 

 

E3- A mindennapi élet feltételei: jó lakókörnyezeti 

minőség, 

 

E4 - Nagyszámú aktív civil szervezet, köztük nagy 

arányban segítő, hátránykompenzációs feladatokat, 

szolgáltatásokat ellátók, 

 

E5 - A hátrányos helyzetű lakosság-csoportok iránti 

érzékenység és segítő szolgáltatások kialakultak,  

 

E6 - Ötven és fölötti aktív, illetve közösségi 

cselekvésekre aktivizálható korosztály növekvő 

létszáma,  

E7 - Az ország első Prevenciós és Egészségfejlesztési 

Irodája a Kaposi Mór Oktatókórházban: tudása, 

tapasztalatai, 5 évre kidolgozott Egészségterv 

 

E8 – az önkormányzat tudatos környezetfejlesztési 

erőfeszítései 

Gyengeségek 

 

GY1 – Fogyó népesség, elöregedés, különösen a 30 

alatti fiatalok hiánya, 

 

GY2- Civil és intézményi szféra közötti aktív 

kommunikáció hiányaiból fakadó együttműködési 

deficit, 

 

GY3 – képzési és munkáltatói igények közötti hiányok 

(legkorszerűbb tudások, közvetlen kapcsolat már oktatás 

közben) 

 

GY4 – fiatalok számára aktív részvételen alapuló vonzó 

/megtartó motivációs platformok és programok hiánya, 

 

GY5 - társadalmi szervezetek menedzsment-

hiányosságai, 

 

GY6 – nagy aktivitású civil szervezetek állandó 

helyhiánya 

 

GY7– környezettudatosság, egészségtudatosság, 

fogyasztói tudatosság gyengesége (még közelről sem 

attitűdök) 

Lehetőségek 

 

L1 – a Kaposvári Egyetem és a Pécsi Egyetem 

Egészségügyi Főiskolai Kar fejlesztéseivel való 

együttműködés következményeként ezek szellemi 

erőforrásai beépülhetnek a város közösségi életébe, 

 

L2 – a kórház déli tömb TOP-fejlesztéssel (zöldterületi 

rehabilitáció) való koordinált fejlesztések 

megvalósítása,  

 

L3 – az együttműködés, hálózatosodás korszerű, 

professzionális módszerei számos formában 

hozzáférhetők, 

 

L4 – magas szintű szakmai elvárásokat támasztó 

foglalkoztatók megjelenése, befektető-vonzás, 

 

L5 – terjedőben vannak és hozzáférhetők a vállalati 

társadalmi felelősségvállalás trendjei és korszerű 

formái, jó gyakorlatai, 

 

L6 – a tudatos élet fontossága terjedőben van, tudásai 

és legjobb gyakorlatai hozzáférhetők (egészség-

Veszélyek 

 

V1 – a globalizációs technológiai és munkaerőpiaci 

trendek további erősödése következtében a fiatalokat 

elvonzó erők további erősödése 

 

V2 – a globális technológiai specifikáció erősödése 

miatt a lokális városi gazdaság további egyszerűsödése, 

korszerű vállalkozások máshová települése, 

 

V3 – működési költség támogatás jellegű külső források 

szűkülése miatt a közösségi szerveződések 

létbizonytalanságának erősödése, 

 

V4 – más térségközponti funkciók megerősödése 

következtében a környező települések lakossága másutt 

keres szolgáltatásokat, közösségi élményeket, 

 

V5 – a felsőfokú képzés átalakulása következtében a 

helyben elérhető korszerű és népszerű képzések 

hiányában más térségközpontok elvonzó hatása 

erősödik. 
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tudatosság, családi életre felkészülés, 

környezettudatosság, fogyasztói tudatosság) 

 

L7 – számos motivációs modell elérhető a fiatalok 

segítésére a tudatos pályaorientációhoz,  

3.4 Fejlesztési szükségletek azonosítása 

A Virágzó Kaposvár HACS alapítók és a közös munkában részt vevők a közös munka során 

megállapodtak abban, hogy a SWOT analízis alapján – bár az rendkívül vegyes képet mutat – 

mindenképpen a lehetőségekhez képest az „előremenekülést” helyezik a fejlesztéspolitikai 

megközelítésük előterébe. Így tehát elsősorban adottságaikra és lehetőségeikre támaszkodva offenzív és 

fejlesztő irányú fejlesztési szükségletek és beavatkozások megalkotására törekszenek. Természetesen a 

gyengeségek és veszélyek kezelése is fontos, védekező magatartásra is szükség lesz, mivel a veszélyek 

kiküszöbölése a rendelkezésre álló erőforrásokkal nem megoldható. Ugyanakkor mindent meg kell 

tenni, hogy ezek hatását saját erőforrásaik erősítésével és jobb kihasználásával ellensúlyozza, az elkerülő 

magatartásokat semmiképpen nem tekintik a fejlesztési szükségletek és beavatkozások szempontjából 

megoldásnak. A meghatározott fejlesztési szükségletek tehát:  

1. Közösségi kezdeményezések megerősítése, erőforrások koordinációja – a helyi 

közösségek számára, velük alkotó együttműködésben olyan korszerű fizikai és szellemi 

közeg együttműködésen alapuló kialakítása, amely tevékenységeik ellátáshoz és 

bővítéséhez, valamint együttműködésükhöz és fenntarthatóságukhoz érdemben hozzájárul. 

Indoklás: A város számos civil szervezete igen aktív (E4, E5), ugyanakkor helyhiánnyal küzd, így 

tevékenységei bővítése akadályokba ütközik (GY6). Mindeközben meglévő erőforrásaikat is 

széttagoltan hasznosítják, ami fokozza a szűkös külső erőforrásoknak való állandó kitettséget (GY2, 

GY5). Az ITS-ben VI. akcióterület a (régi) kórház déli tömb felhagyott épületeinek szanálása, a terület 

zöld és közösségi funckiókkal való revitalizálása. Kaposvár MJV Közgyűlése úgy döntött, hogy egyik 

épület maradjon meg, így annak új típusú közösségi hasznosítására nyílik mód (L2). Így – korszerű 

megoldások alkalmazásával (L3) - teljesen újszerű beavatkozási lehetőség nyílhat meg a civil 

szervezetek erőforrás-ellátottságának javítása, amely egyben lehetőséget és felelősséget is hordoz a 

hatékonyabb együttműködés, az „önjáró”, vagyis fenntartható működési és együttműködési modellek 

kialakítása felé.  

2. A jövő generáció megtartása – a Kaposváron élő vagy tanuló fiatalok számára a helyben 

maradást, mint alternatívát kínáló pályaorientációs és motivációs megoldások megtalálása. 

Indoklás: Kaposvár központi funkciója a helyieken túl számos fiatalt a városba vonz tanulni (E2), illetve 

a városi szolgáltatások és jó minőségű lakókörzetek is vonzó erősségek a letelepedéshez (E3). Mindezek 

dacára az itt tanuló fiatalok közül kevesen maradnak a városban (GY1). Miközben a jövő-orientált 

vállalkozások szempontjából már jól látható szűk keresztmetszetek mutatkoznak. A mai tizenévesek 

számára nyitva áll az EU-s munkaerő-piac, amely a legjelentősebb kihívás (V1), másfelől korszerű 

cégek a városban is jelen vannak (L4), amelyek keresik a korszerű tudással és felkészültséggel, 

motivációval rendelkező munkaerőt. A két trend között kimondottan gyengeségként került azonosításra 

a kommunikáció és együttműködés hiánya (GY2 és GY4), holott számos lehetőség is támogathatja (L3, 

L5, L7, L8). Fejlesztési szükséglet tehát a korszerű kereslet és kínálat minél korábbi összehangolása, a 

fiatalok számára is kellően motiváló megoldások együttműködés alapú meghonosítása. 



27 
 

3. A lakosság egészséges, tudatos életvezetési attitűdjeinek kialakítása – a kaposvári, 

illetve a járásban lakók számára minőségi és tevékeny élet biztosításához szükséges, 

folyamatos programok biztosítása, nehezen elérhető célcsoportok felé nyitása. 

Indoklás: Kaposváron minden intézményi feltétel jelen van az egészséges és kiegyensúlyozott 

életvitelhez (E1, E4, E5, E6, E7,), amely a város gazdasági és társadalmi jövőképe szempontjából 

kimondottan offenzív stratégiát támogathat. Ugyanakkor az elöregedő népesség és a fogyó természeti 

erőforrások figyelembe vételével az egészséges és tevékeny életvezetés tudatosítása érdekében még sok 

a tennivaló (GY2, GY7). Szerencsére a külső lehetőségek és trendek is támogatják (L1, L2, L6) a testi 

– lelki – szellemi egészségtudatosságot, az időszakos kampányokon túlmutató beépülését a város 

legtágabb értelemben vett kulturális értékei közé. 

4. Zöld Kaposvár – a környezettudatos hagyományokra építve és a környezetvédelmi 

nagyberuházásokat kiegészítve a városlakók környezettudatos attitűdjeinek kialakítása  

Indoklás: bár a testi – lelki – szellemi egészség nem képzelhető el a körenyezettudatos és az erőforrások 

tudatos használatát szem előtt tartó szemlélet általánossá válása nélkül, mégis a tervezők indokoltnak 

tartották ezt az összefüggés-rendszert külön is megjeleníteni, mivel egészen másféle beavatkozási 

módszereket igényel. A város adottságai (E2, E3, E6, E8) mindenképpen bizakodásra adnak okot, 

ugyanakkor a gyengeségek között foglal helyet, hogy a jelentős önkormányzati környezeti 

infrastrukturális fejlesztések mellett lassan halad a lakossági attitűdök kialakulása (GY7). Az alkalom-

szerű és egyedi akciókból fakadó gyengeség (GY5) is jelentősen javítható, hatásfoka növelhető. Ezt 

támogatják az eredményes bevonás és hatékony együttműködés nagyobb hatékonyságot ígérő 

lehetőségei is (L3, L6). 

4. A stratégia jövőképe 

Jövőkép: Kaposvár a pezsgő közösségi életéről, modern perspektívát kínáló lehetőségeiről ismert, 

önmagukra és környezetükre igényes polgárai által vonzó térségközpont. 

A HACS alapító tagok és a közös munkában részt vevő további partnerek több alkalommal történt 

együttes munkájával alakult ki a város CLLD-stratégiájának célrendszere és irányvonala. Ebben a 

körben határoztak az alapító tagok a HACS nevéről is: Virágzó Kaposvár, amely sok mindent 

szimbolizál abból, amire büszkék, és ami felé törekszenek a város közösségei. A jövőre nézve célunk, 

hogy a virágzás egész évben jellemezze városunkat: minden itt született, a városban szolgáltatásokat 

igénybe vevő polgárt, vagy épp itt tanuló fiatalt színpompás és befogadó közösségeivel, izgalmas 

munkalehetőségek kihívásaival, valamint a testi-lelki-szellemi harmóniát biztosító élet lehetőségével 

vonzza.   

Átfogó cél: A jelen, és különösen a jövő generációk számára a városban rejlő lehetőségek még 

attraktívabb kihasználása, jó minőségű életlehetőségek felkínálása, az alapvető szolgáltatások mellett a 

helyi közösségek rejtett erőforrásait feltáró, együttműködéseiket új szintre emelő fejlesztések által. 

Specifikus célok:  

1. A helyi civil közösségek „otthonteremtése” által aktivitásának fokozása és együttműködési 

lehetőségeinek erősítése, az együttműködés új módszereinek elterjesztése; 

2. A városban tanuló fiatalok pályaorientációját segítő, magas színvonalú és motiváló környezet, 

többlet-lehetőségek biztosítása; 
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3. A város és térsége lakossága számára rendelkezésre álló sokszínű, a testi, lelki és szellemi 

egészség megőrzését és javítását célzó lehetőségek; 

4. A város környezetvédelmi és környezetfejlesztési beavatkozásai nyomán a lakosság 

környezettudatos attitűdjeinek megerősítése; 

5. Más városok kihívásinak és közösségi alapú megoldásainak megismerése, sajátjaink 

megosztása. 

5. A stratégia célhierarchiája 

1. specifikus cél: A helyi civil közösségek „otthonteremtése” által aktivitásának fokozása és együttműködési 

lehetőségeinek erősítése, az együttműködés új módszereinek elterjesztése; 

Beavatkozások: Eredménymutató Kimeneti mutató Szöveges indoklás 

1.1 - KULCSPROJEKT: 

Civilek háza kialakítása a 

régi kórház volt „fertőző” 

épületének 

újrahasznosításával (ERFA). 

A megújított 

közösségi teret 

rendszeresen 

igénybe vevő 

lakosság aránya: 

+10% 

1.Városi területen 

épített vagy 

renovált 

köz(össégi) épület: 

1000 m2  

. 

A HKFS készítése során a 

szervezetek egyik legfontosabb 

problémája a helyhiány (az 

AGÓRA helyiségei kihasználtak), 

amely a tevékenységeik 

továbbfejlesztését akadályozó 

fejlesztési szükségletként 

fogalmazódott meg. Ugyanakkor az 

erőforrások koordinált használata 

új, innovatív működési modell 

kialakítását is előre vetíti.  

1.2 – Nyitott (mindenki 

számára elérhető) közösségi 

tevékenységek szervezése, 

közösség bevonása (ESZA) 

A civil szervezetek 

együttműködési 

önértékelésének 

javulása (legalább 

20%) 

Legalább 17 db 

civil szervezet és 

egyéb non-profit 

intézmény közös 

részvétele 

Non-profit partnerek 

együttműködő, a helyi társadalom 

számára hozzáadott értéket kínáló 

programjainak támogatása (kivéve 

környezettudatosság és 

egészségfejlesztés tematika – ld. 

SC3 és SC4) A cél az 

együttműködési kultúra erősítése 

közös programok által. 

1.3 – Helyi társadalmat 

támogató tevékenységek 

megvalósítása,  

 

A helyi társadalom 

aktivitása 10%-kal 

nő. 

Legalább 10 civil 

szervezet bevonásra 

kerül 

 A lakosság támogatása az élet 

bármely területén. Közösségi 

programok, egészségtudatosság, 

környezettudatosság, a lakosságnak 

való iránymutatás, illetve az őket 

támogató, civil szervezetek segítése 

a cél. 

1.4 – Közösségi 

infrastruktúra kialakítása 

A megújított 

közösségi teret 

rendszeresen 

igénybe vevő 

lakosság aránya: 

+10% 

Városi területeken 
létrehozott vagy 
helyreállított 
nyitott terek: 2750 
m2 

Olyan nyitott terek létrehozása, 

helyreállításaszükséges, melyeken 

lehetőség lesz közösségi 

rendezvények, események 

megszervezésére, valamint a 

lakosság akár spontán 

összejövetelinek megtartására, de 

fontos az is, hogy a lakosság 

közérzetét javító beruházások is 

megvalósulhassanak, hiszen 

környezetünk állapota nagy 
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mértékben befolyásolja 

közérzetünket. 

A második ütemre tervezett, kapcsolódó beavatkozások: 

ERFA- pályázatos: az új Civilek háza „belakása” érdekében: civil szervezetek eszközfejlesztései, amelyeknek egy 

része akár az új térben tárolható, vagyis megosztott erőforrásként is használhatók lesznek. 

ESZA – pályázatos: az együttműködési kultúra erősítése további, együttműködésben megvalósuló közösségi 

szolgáltatások, programok. 

2. specifikus cél: „Előttem az utódom” - A városban tanuló fiatalok pályaorientációját segítő, vállalkozásokkal 

együttműködésben megvalósuló magas színvonalú és motiváló környezet, többlet-lehetőségek biztosítása; 

 

Beavatkozások: Eredménymutató Kimeneti mutató Szöveges indoklás 

2.1 KULCSPROJEKT 

(ESZA): „KIV-AGY” 

ifjúsági 

kompetenciafejlesztési és 

motivációs program és 

verseny  

Az iskolarendszerű 

képzésben részt 

vevők (diákok és 

oktatók) valamint az 

érintett 

vállalkozások magas 

szintű, naprakész 

tematikájú szakmai 

együttműködése 

felerősödik.  

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. 

társadalmi 

partnerek vagy nem 

önkormányzati 

szervezetek által a 

HKFS keretében 

tervezett és 

végrehajtott (rész) 

programok száma: 3 

db. 

A „KIV-AGY” verseny 

megrendezése rendkívül sikeres 

volt, számos oktatási intézmény 

kapcsolódott be, valamint partner-

vállalkozások érdeklődését is 

felkeltette. Cél a verseny folyamatos 

programmá bővítése a fiatalok és 

oktatóik számára valódi, korszerű 

szakmai kihívásokkal való 

találkozási felületté + „az év tanára” 

oktatói motivációs elem. 

2.2 – a KIV-AGY szakmai 

programhoz kapcsolódó 

tehetséggondozási program, 

elsősorban hátrányos 

helyzetű tanulók 

bevonásával.  

6– 19 éves, 

elsősorban 

hátrányos helyzetű 

fiatalok bevonása  

Legalább 24 fő, 

elsősorban 

hátrányos helyzetű 

mentorált fiatal 

bevonása (= 

program). 

A tehetséges tanulók esetében sok 

esetben hiányzik a megfelelő 

motivációs háttér, ezért célszerű 

szakemberek külön odafigyelése, a 

rejtőzködő tehetségek motiválása. 

2.3 – a KIV-AGY 

programban való 

eredményes részvételhez 

szükséges kis léptékű 

infrastrukturális és 

eszközfejlesztések (ERFA) 

A megújított 

közösségi teret 

rendszeresen 

igénybe vevő 

lakosság aránya: 

+10% 

1.Beruházások 

száma: 6 db; 

2. Ebből városi 

területen renovált 

köz(össégi) épület: 

150 m2 

Az ICT szektor kihívásaira való 

felkészülés, illetve az innovatív 

tehetséggondozás nem képzelhető el 

a legkorszerűbb felszerelések, 

szakkönyvek és speciális 

segédletek, stb, hiányában, valamint 

a diákok számára inspiráló 

környezet (nem tanterem) nélkül.  

A második ütemre tervezett, kapcsolódó beavatkozások: 

- ERFA kulcsprojekt: a KIV-AGY program továbbfejlesztése az ICT tematikát befogadó, komplex és 

inspiratív bázis („kocka-kuckó”) kialakításával, amely bárki számára szabadon hozzáférhető, méghozzá 

a fiatalok igényeihez igazodva (tehát nem valamelyik iskolában van) 

- ESZA pályázatos: rejtőzködő tehetségek motivációs program folytatása és kiterjesztése több területre,  

- ESZA pályázatos: a KIV-AGY módszertan alapján további tematikák bevonása (pl. kreatív ipar)  

3. specifikus cél: „Egész-séges közösségek - A város és térsége lakossága számára rendelkezésre álló 

sokszínű, a testi, lelki és szellemi egészség megőrzését és javítását, valamint tudatos életvezetést célzó 

lehetőségek bővítése;  

Beavatkozások: Eredménymutatója Kimeneti mutató Szöveges indoklás 
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3.1 – Egészségfejlesztési, 

illetve tudatos életvezetési 

szemléletformáló 

tevékenységek: rendszeres, 

időszaki, illetve 

nagyrendezvényekhez 

csatlakozó (ESZA) 

A tevékenységekbe 

bevont lakosság 

aránya nő: +10% 

Legalább 13db 

program. 

A Kaposi Mór Oktatókórház úttörő 

szerepet játszik az 

egészségfejlesztési aktivitások 

szervezésében és megvalósításában, 

illetve számos civil szervezet végez 

magas szintű tevékenységet a 

tudatos élet különböző területein. A 

program célja minél szélesebb körű 

összefogással „rácsatlakozás ” (pl. a 

rizikócsoportokat megtaláló, 

mozgósító), a szakmai programokra 

– nemcsak Kaposváron, hanem a 

környező vidéki településeken is.  

3.2 A testi, lelki, szellemi 

egészséget szolgáló 

programok kis léptékű 

eszközfejlesztési 

szükségletének biztosítása 

(ERFA).  

A tevékenységekbe 

bevont lakosság 

elégedettsége nő: 

+10% 

Legalább 4 db 

beavatkozás 

Az egészségfejlesztési és egyéb, a 

tudatos életvezetést szolgáló 

tevékenységek - főleg azok 

környező településekre történő 

mobilizálása – igényelhet kisebb 

értékű eszközfejlesztéseket, 

amelyek  elsősorban nem az 

intézményi betegellátást szolgálják.  

A második ütemre tervezett, kapcsolódó beavatkozások: 

Az első fázis kampányában kialakuló együttműködésekre alapozva a társadalmi felelősségvállalás fejlettebb 

formáit és együttes akciót célozza – pl. lokális termék /szolgáltatás klaszter-menedzsment kialakításával, 

professzionális „hordozó” eszközök /programok rendszeresítésével, stb….  

4. specifikus cél: Zöld Kaposvár - A város környezetvédelmi és környezetfejlesztési beavatkozásai nyomán 

a lakosság környezettudatos attitűdjeinek megerősítése; 

Beavatkozások: Eredménymutatója Kimeneti mutató Szöveges indoklás 

4.1 – „Zöld manó”: 

környezettudatosságot 

kifejező kreatív installációk 

elhelyezése a város 

intenzíven látogatott 

zöldfelületi közterületein. 

(ERFA) 

 Intézmények 

(közterek) száma, 

amelyben nőtt a 

látogatottság a 

program előtti 

időszakhoz képest: 2 

db. 

Legalább 2 db 

beavatkozás.  

Felújított, közösségi 

funkciókkal ellátott 

zöld felületek: 200 

m2 

Az oktatási intézmények, civilek és 

vállalkozások - elsősorban ezek 

együttműködéseiben megvalósuló – 

kis léptékű, de a város sok pontján 

elhelyezkedő fejlesztések alkalmi 

kampány helyett mindennapi 

jelenlétükkel, élményszerű 

találkozási felületet nyújtanak a 

városlakók számára. 

4.2 – „Szomszédünnep” 

Közösségi alapú 

környezettudatosságot 

megerősítő akciók (ESZA)  

A tervezés és 

megvalósítás során 

kialakult civil – 

intézményi –

vállalkozói 

együttműködések 

további erősödése: 

20%. 

Kimeneti mutató: 

legalább 6 

programban 

legalább 100 aktív 

eléréssel bevont 

résztvevő. 

A „zöld manó” installációkkal 

ellátott zöld felületek (parkok, 

játszóterek, tömbbelsők) üzenetei 

célzottan a figyelem középpontjába 

hozhatók az e helyszínekre 

szervezett, kimondottan közösségi, 

családias események által. 

A második ütemre tervezett, kapcsolódó beavatkozások: 

Kulcsprojekt (ERFA) – „Zéró Watt” energia-megtakarítási kampány (közösségek versengése) és záró parti - nem 

több energiamennyiség felhasználásával, mint az együtt megspórolt wattok, így lesz zéró az „energiamérleg”. 
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Az első fázishoz hasonlóan, ERFA /ESZA szoros kapcsolódási struktúrában a város külső területeire koncentrál, 

kimondottan az „outdoor” szabadidő-sportok és szabadidős tevékenységek, közösségi együttlétek terein és 

tevékenységein keresztül (ERFA és ESZA). 

5. specifikus cél: Együttműködés, hálózatosodás: más szervezetek, települések kihívásainak és közösségi 

alapú megoldásainak megismerése, tapasztalatok megosztása, együttműködési programépítés. 

Beavatkozások: Eredménymutatója Kimeneti mutató Szöveges indoklás 

5.1 - Tematikus 

együttműködési 

tevékenységek (ESZA) 

A HACS közösség 

együttműködési 

tudatossága erősödik 

(legalább 20%)  

Legalább két 

hasonló adottságú, 

továbbá lehetőség 

szerint két határon 

túli várossal közös 

program: 3 db 

Kaposvár több városszövetség 

tagja, számos hivatalos 

testvérvárosi kapcsolattal 

rendelkezik. Nagyon fontos vállalás 

a hivatalos kapcsolatokon túl 

kimondottan a közösségi alapú 

fejlesztési lehetőségek, 

együttműködések és legjobb 

gyakorlatok megismerése, 

kicserélése. Ez által új dimenzióval 

bővül a helyi aktorok 

együttműködési horizontja is. Első 

sorban a 2. tematika mentén 

keresünk partnereket, illetve 

készséggel osztjuk meg a 3. 

specifikus célhoz tartozó évtizedes, 

maga szintű tapasztalatainkat. 

A második ütemre tervezett, kapcsolódó beavatkozások: 

Az első fázis feltáró és programalkotó jellegű kapcsolatépítésére alapozva konkrét együttműködési tartalmak 

megvalósítása. 

A legfontosabb, TOP szintű kimenti mutatók vállalása:  

1. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések 

lakosságszáma: 63 742 fő 

6. Cselekvési terv 

6.1 A beavatkozási területek/műveletek leírása 

A Virágzó Kaposvár HACS alapítói úgy döntöttek, hogy élnek az Irányító Hatóság által biztosított 

lehetőséggel, és „két fázisú” stratégiai programot készítenek. A két fázisban (jelenleg pályázható 

forrásra és a jövőbeni második fázisra) a jövőkép és a stratégiai célok nem változnak, ugyanakkor az 

egyes beavatkozás-csoporton belül a támogatási formák és az arányok változnak. A második fázisra 

tervezett tartalom minden intézkedés végén megjelenik, egy gyűjtő, magyarázó sorban, szürkített 

háttérrel.  

A HACS alapítók az első fázisra két célkitűzés esetében jelöltek meg kulcsprojektet. 

Az 1. Intézkedés „Civilek háza”: Az ingatlan az önkormányzat tulajdonában áll, így a projekt alternatíva 

nélküli. Az épület és udvar megújítása, a használók általi új funkciókkal való bővítése minden kaposvári 

és környékbeli polgár részére hasznosuló hozzáadott értéket teremt. A kulcsprojekt előkészítése 

szükségszerűvé teszi az együttműködésen és az erőforrások megosztásán alapuló működési (fenntartási) 

modell „tevékeny tanulás” útján történő kialakítását. 
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A 2/A – „KIV-AGY” ifjúsági kompetenciafejlesztési és motivációs program és verseny szintén 

kulcsprojektként valósul meg, annak megvalósítója a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit 

Kft. Indoklás: a program előző években megrendezett „tanulmányi verseny” formátumú előzményének 

szervezője, házigazdája. A folyamat során számos vállalkozással vette fel a kapcsolatot. A tapasztalatok 

alapján a KVF Kft. konkrét tervvel rendelkezik a verseny programmá bővítése, és a későbbiekben más 

szakterületekre való kiterjesztése irányában is. 

 

1.1 beavatkozási terület megnevezése: Civilek háza kialakítása a régi kórház volt „fertőző” 

épületének újrahasznosításával (ERFA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  kulcsprojekt 

3. Indoklás, alátámasztás: A HKFS készítése során a civil szervezetek egyik legfontosabb 

problémája a helyhiány és az erőforrások szétaprózódása, miközben lehetőség adódik egy 

jelentős önkormányzati épület újrahasznosítására. Így a fejlesztési szükséglet felismerése az, 

hogy a „Civilek háza” megvalósításra kerülhet, egyúttal az együttműködésen alapuló új, 

önfenntartó működési modell is kialakítható.  

4. Releváns specifikus cél(ok) 1. 3.   

5. Támogatható tevékenységek:  - non-profit funkciók megerősítését és 

tevékenység-bővítését célzó ingatlan- és 

eszköz-fejlesztés, önkormányzati tulajdonú 

épület korszerűsítése, felújítása 

- projekt-menedzsment, kommunikáció, 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A konstrukció kimondottan a felhagyott épület és közvetlen 

környezetének a helyi civil szervezetek adottságaira, szükségleteire és hiányosságaira 

felépítendő tartalmú újrahasznosítása, új működési (fenntartási) modell kialakításával. Ilyen 

célú fejlesztést más OP nem céloz, ezért egyetlen más (központi) konstrukcióval sem kerül 

átfedésbe. A szintén a (volt) kórház déli tömb helyén megvalósuló több hektáros terület 

rehabilitációja (TOP- „zöld város”) nem fed át, ugyanakkor méltó környezetbe helyezi és 

kiemeli a 100 éves épület közösségi újrahasznosítását. 

7. Célcsoport(ok):  Kaposvár teljes lakossága 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - közösségi bevonás a tervezésbe 

- funkcionális megalapozottság 

- költséghatékonyság 

- környezettudatosság érvényesítése 

- esélyegyenlőség érvényesítése 

9. Támogatás-maximum: 1 projektben valósul meg: max.  246 409 236 forint  

10.Tervezett forrás (ERFA) 224 023 020 forint TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 224 023 020 Ft 
22. ütem: 200 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2019 február 

 

2022. június 

13. kimenti indikátor:  
1.Városi területen épített 

vagy renovált köz(össégi) 

épület: 1000 m2  

 

 

 
2 A „2. szakasz” minden esetben a második körben ismét - esetlegesen – megpályázható forrásra vonatkozik.     Itt: 

pályázatos formában a Kaposvár különböző - nem belvárosi - városrészeiben található kisközösségi terek és 

környezetük fejlesztését vagy ilyen terek meglévő ingatlanokban történő kialakítását és eszközbeszerzéseit. 



33 
 

1.2 - A beavatkozási terület megnevezése: Nyitott (mindenki számára elérhető) közösségi 

tevékenységek szervezése, közösség bevonása (ESZA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

3. Indoklás, alátámasztás: Kaposváron jelentős hagyománya van a kulturális /közösségi 

szervezetek kisebb-nagyobb együttes akcióinak. Ezek további színesítése, a közösség egésze 

számára elérhetővé tétele az identitás erősítésének, a hátrányos helyzetűek aktív 

befogadásának is kiváló alkalmai. Mindazonáltal a konstrukció nem alapvető működési 

célokat szolgál, tehát a pályázó szervezetnek minden esetben rendszeres, időszakos vagy 

adott alkalomra szóló konkrét társadalmi tevékenységet kell megvalósítania: tagjai által, a 

tagjain kívüli lakosság számára (is) a lehető legszélesebb körű hozzáférést biztosítva.  

4. Releváns specifikus 

cél(ok) 

1. 2. 3. 5. 

5. Helyi felhívások / 

támogatható 

tevékenységek:  

- a szervezet bejegyzett non-profit közösségi 

tevékenységei célját szolgáló, vagy új non-profit 

közösségi tevékenység elindítását célzó, bárki számára 

nyitott tevékenységek, programok vagy rendezvények 

kialakítása és megvalósítása pl. társadalmat, lakosságot 

célzó programok, mediációs és antidiszkriminációs 

programok, akciók, folyamatok, kulturális programok, 

fórumok stb. 

- projekt-menedzsment és kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Strukturális Alapok első sorban a Partnerségi 

Megállapodásban foglalt szakpolitikai problémák és célok mentén (oktatás, foglalkoztatás, 

szociális és egészségügyi ellátás, stb.) megvalósuló aktivitásokhoz nyújtanak támogatást, 

előre meghatározott szakmai tartalom-elvárások mentén. Így átfedés nem keletkezhet az 

EFOP más konstrukcióival. A jelen konstrukció az akcióterületekre korlátozott „Szociális 

város rehabilitációs” beavatkozásokat kiegészítő jelleggel, a helyi közösségek szerteágazó 

önszerveződési aktivitását hivatott megerősíteni, amelyek jelentős megtartó és fejlesztő 

erőforrást is jelentenek Kaposvár, illetve a környező települések lakosainak életében. 

7. Célcsoport(ok):  Kaposvár város teljes lakossága 

8. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek:  
- a szervezet saját tagjain túlmutató aktivitása, 

- esélyegyenlőségi aktivitása /elkötelezettsége, 

- a tevékenység kapcsolódása szélesebb értelemben vett 

közösségi aktivitáshoz (pl. nagyrendezvény, 

rendszeres ingyenes tevékenység/szolgáltatás, stb.) 

- a fejlesztés szakmai és költséghatékonysága 

- önerőhöz versenyszféra-forrás bevonása 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése  

- a fejlesztés környezettudatossága, 

- A kiválasztási kritériumok további pontosítása a 

FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum Egy szervezet minimum 0,5 mFt - maximum 5 millió forintot 

nyerhet el, és egy időben csak egy aktív pályázata lehet. 

10.Tervezett forrás (ESZA) Támogatás maximuma: 90 % = 73 707 196 Ft TOP-CLLD  

 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 73 707 196 Ft 

2. ütem: 100 millió Ft 

12. A megvalósítás tervezett 

intervalluma 

 2019 január 2022. 

június 
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13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

17 db 

 

  

1.3 - A beavatkozási terület megnevezése: Helyi társadalmat támogató tevékenységek 

megvalósítása 

1. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

Indoklás, alátámasztás: Kaposváron kiemelkedő a közösségi élet, főként kulturális és sport témában. 
Fontos azonban, hogy az élet más területén is legyenek olyan, minél nagyobb közösséget megszólító 
programok, melyek a helyi lakosság fejlődését támogatják, az élet bármely területén. 
A helyi közösség bevonása a különböző programokban városunkban is feladat, ennek érdekében 
szükséges olyan szervezeteket mozgósítani, amelyek minél nagyobb csoportokat érnek el. 
E két cél ötvözésének érdekében szükség van arra, hogy nagyobb volumenű programok kerüljenek 
megvalósításra.  

2. Releváns specifikus 

cél(ok) 

1. 3 4  

3. Helyi felhívások / 

támogatható 

tevékenységek:  

- bárki számára nyitott közösségi tevékenységek, 

programok vagy rendezvények kialakítása és 

megvalósítása pl. társadalmat, lakosságot célzó 

programok,  

- projekt-menedzsment és kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

4. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Strukturális Alapok első sorban a Partnerségi 

Megállapodásban foglalt szakpolitikai problémák és célok mentén (oktatás, 

foglalkoztatás, szociális és egészségügyi ellátás, stb.) megvalósuló aktivitásokhoz 

nyújtanak támogatást, előre meghatározott szakmai tartalom-elvárások mentén. Így 

átfedés nem keletkezhet az EFOP más konstrukcióival. A jelen konstrukció az 

akcióterületekre korlátozott „Szociális város rehabilitációs” beavatkozásokat kiegészítő 

jelleggel, a helyi közösségek szerteágazó önszerveződési aktivitását hivatott 

megerősíteni, amelyek jelentős megtartó és fejlesztő erőforrást is jelentenek Kaposvár 

lakosainak életében. 

5. Célcsoport(ok):  Kaposvár város teljes lakossága 

6. Kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek:  

- a szervezet saját tagjain túlmutató aktivitása, 

- esélyegyenlőségi aktivitása /elkötelezettsége, 

- a fejlesztés szakmai és költséghatékonysága 

 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése  

- a fejlesztés környezettudatossága, 

- A kiválasztási kritériumok további pontosítása a 

FEMCS feladata. 

7. Támogatás-maximum Egy szervezet minimum 8 mFt - maximum 40 millió forintot 

nyerhet el, és egy időben csak egy aktív pályázata lehet. 

10.Tervezett forrás (ESZA) 91 935 072 Ft 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 91 935 072 Ft 

12. A megvalósítás tervezett 

intervalluma 

 2020 június 2022. 

június 

13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

10 db 
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1.4 - A beavatkozási terület megnevezése: Közösségi infrastruktúra kialakítása 

1. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

2. Indoklás, alátámasztás:. 

A Virágzó Kaposvár Helyi Közösség (HACS) által megfogalmazott jövőkép szerint: 

Kaposvár a pezsgő közösségi életéről, modern perspektívát kínáló lehetőségeiről ismert, 

önmagukra és környezetükre igényes polgárai által vonzó térségközpont.  

A közösségi élet aktív résztvevőiként megjelenő civil szervezetek és egyéb lakossági 

szerveződések, közösségek működéséhez szükség van olyan térre, ahol összejöhetnek, 

programokat szervezhetnek, egyéb tevékenységeiket végezhetik e csoportosulások.   

3. Releváns specifikus 

cél(ok) 

1. 3. 4. 5. 

4. Helyi felhívások / 

támogatható 

tevékenységek:  

- közösségi infrastruktúra kialakítása, eszközbeszerzés 

stb. 

- projekt-menedzsment és kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja az egyes 

ágazati szakterületek fő céljait támogató kritikus infrastruktúra-fejlesztések biztosítása, 

amelyek a 2014 – 2020-as időszakban zömmel központosított jelleggel valósulnak meg 

(EFOP, TOP). Ezek mellett azonban szükséges az is, hogy a szakigazgatási szervek és 

intézmények mellett a helyi közösségek is aktív módon bekapcsolódhassanak a 

szemléletformálási tevékenységekbe, korábbi jó gyakorlataik folytatásával, az adott 

célcsoportoknak megfelelő, kreatív eszközökkel. 

6. Célcsoport(ok):  Kaposvár város teljes lakossága 

7. Kiválasztási 

kritériumok, 

alapelvek:  

- a szervezet saját tagjain túlmutató aktivitása, 

- esélyegyenlőségi aktivitása /elkötelezettsége, 

- a tevékenység kapcsolódása szélesebb értelemben vett 

közösségi aktivitáshoz (pl. nagyrendezvény, 

rendszeres ingyenes tevékenység/szolgáltatás, stb.) 

- a fejlesztés szakmai és költséghatékonysága 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése  

- a fejlesztés környezettudatossága, 

- A kiválasztási kritériumok további pontosítása a 

FEMCS feladata. 

8. Támogatás-maximum Egy szervezet minimum 5 mFt - maximum 75 millió forintot 

nyerhet el, és egy időben csak egy aktív pályázata lehet. 

10.Tervezett forrás (ESZA) 117 818 880 Ft 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 117 818 880 Ft 

12. A megvalósítás tervezett 

intervalluma 

2020. június 2022. 

június 

13. Kimeneti indikátor: Városi területen létrehozott vagy helyreállított 

nyitott terek: 

2750 nm 
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2.1 - A beavatkozási terület megnevezése: „KIV-AGY” ifjúsági kompetenciafejlesztési és 

motivációs program és verseny (ESZA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  kulcsprojekt 

3. Indoklás, alátámasztás: A „KIV-AGY” ifjúsági kompetenciafejlesztési és motivációs 

program és verseny szintén kulcsprojektként valósul meg, annak megvalósítója a Kaposvári 

Városfejlesztési NKft. Indoklás: a program előző években megrendezett „tanulmányi 

verseny” formátumú előzményének szervezője, házigazdája. A folyamat során számos 

vállalkozással vette fel a kapcsolatot. A tapasztalatok alapján a KVF NKft. konkrét tervvel 

rendelkezik a verseny programmá bővítése és a későbbiekben más szakterületekre való 

kiterjesztése irányában. Részét képezi oktatói motivációs program-elem is „Az év tanára”. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 2. 1.   

5. Támogatható tevékenységek:  - szakmai tartalmak kidolgozása, 

- toborzás, felkészítés 

- szakmai tartalom megvalósítása, program, 

verseny szervezése, lebonyolítása 

- projekt-menedzsment, kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további 

pontos kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja a 

közoktatási rendszer egyenlő esélyű hozzáférésnek és alapszintű infrastrukturális ellátásnak 

biztosítása, valamint a korai iskolaelhagyást csökkentő szakmai nevelési tartalmak és 

kompetenciák biztosítása, amely nemzeti szintű fejlesztéspolitikai feladat és vállalás. 

Kaposvár városa ugyanakkor ezen felül olyan különleges kínálattal szólítja meg fiataljait, 

amely a nagyvárosok (Pécs, Budapest), illetve a külföldi munkavállalás választásával 

szemben „otthonos” alternatívát tud kínálni. Egyúttal a helyi érdeklődő vállalkozások 

számára megfelelő képzettségű munkatársak biztosításához is közelebb juthatunk a „nem 

középiskolás fokon” biztosított magas szintű tehetséggondozással és motivációs közeggel.  

7. Célcsoport(ok):  Kaposváron tanuló középiskolás diákok 

Kaposváron tanító tanítók és tanárok 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a szervezet működési előélete 

- a szakmai program kidolgozottsága 

- költséghatékonyság 

- esélyegyenlőség érvényesítése 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: 1 projektben valósul meg: max. 15 millió forint  

10.Tervezett forrás (ESZA) 15 000 000 forint TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 15 mFt 

2. ütem: 60 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

2019 február  

2021 június 

13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

3 db 
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2.2 - A beavatkozási terület megnevezése: a KIV-AGY szakmai programhoz kapcsolódó 

tehetséggondozási program, elsősorban hátrányos helyzetű tanulók bevonásával (ESZA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos 

3. Indoklás, alátámasztás: A „KIV-AGY” ifjúsági kompetenciafejlesztési és motivációs 

program és verseny a részt vevő 6 – 19 éves fiatalok számára egyedülálló fejlődési és 

motivációs lehetőség. Fontos ugyanakkor az elsősorban a hátrányos helyzetből induló 

fiatalok számára szükséges személyes (szakember, szaktanár általi) mentorálást is biztosítani 

motivációjuk fenntartása és hátrányaik kompenzálása érdekében. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 2. 1.   

5. Támogatható tevékenységek:  - szakmai tartalmak kidolgozása, fejlesztési 

program kidolgozása, programban résztvevő 

fejlesztő felkészítése, mentori rendszer 

kialakítása, oktatási intézménnyel történő 

együttműködés fejlesztése, 

tehetséggondozást szolgáló események, 

programok szervezése, egyéni fejlesztési terv 

kidolgozása és megvalósulásának segítése, 

nyomonkövetése stb. 

- toborzás, felkészítés 

- szakmai tartalom megvalósítása, 

- projekt-menedzsment, kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további 

pontos kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja a 

közoktatási rendszerhez való egyenlő esélyű hozzáférés, az alapszintű infrastrukturális ellátás 

és a szakmai nevelési tartalmak biztosítása, amely nemzeti szintű fejlesztéspolitikai feladat 

és vállalás. A hátrányos helyzetű tanulók esetében a 2/A „KIV-AGY” programhoz való 

csatlakozáshoz sok esetben hiányzik a megfelelő motivációs háttér, ezért célszerű 

szakemberek külön odafigyelése, illetve az ilyen rejtőzködő tehetségek folyamatos 

támogatása, motivációjuk fenntartása. 

7. Célcsoport(ok):  - Kaposváron tanuló 6-19 éves közoktatásban 

résztvevő diákok 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a szervezet működési előélete 

- a szakmai program kidolgozottsága 

- hátrányos helyzetű fiatalok bevonása 

- non-profit és for-profit szervezet 

együttműködése, for-profit szektor által 

hozzáadott érték 

- programba bevont fiatalok száma 

- költséghatékonyság 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: Egy bevont fiatalra eső maximális támogatás:  

1 mFt /tanév. 

10.Tervezett forrás (ESZA) 24 millió forint TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 24 mFt 

2. ütem: 50 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2018 október 

 

2021. április 

13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott 

programok száma (1 

24 db 
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bevont fiatal 1 

programnak számít):  
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2.3 - A beavatkozási terület megnevezése: a KIV-AGY szakmai programban való eredményes 

részvételhez szükséges kis léptékű infrastrukturális és eszközfejlesztések (ERFA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos 

3. Indoklás, alátámasztás: Az ICT szektor kihívásaira való felkészülés nem képzelhető el a 

szükséges felszerelések, szakkönyvek és speciális segédletek, stb, hiányában, valamint a 

diákok számára inspiráló környezet (nem tanterem!) nélkül, amely a diákok számára 

iskolaidőn kívül áll rendelkezésre. A pályázat benyújtására azok a szervezetek pályázhatnak, 

amelyek legalább 5 fiatal felkészítését, mentorálását végzik. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 2. 1.   

5. Támogatható tevékenységek:  

 

Nem támogatható: iskolai közoktatási 

alapfunkciók ellátását szolgáló beruházások, 

beszerzések (tanterem, taneszköz) 

- a KIV-AGY programban való eredményes 

részvételt támogató inspiratív környezet 

kialakítása és a szükséges eszközök 

beszerzése, 

- projekt-menedzsment, kommunikáció, 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további 

pontos kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja a 

közoktatási rendszerhez való egyenlő esélyű hozzáférés, az alapszintű infrastrukturális 

ellátásés a szakmai nevelési tartalmak biztosítása, amely nemzeti szintű fejlesztéspolitikai 

feladat és vállalás. A hátrányos helyzetű tanulók esetében a 2/A „KIV-AGY” programhoz 

való csatlakozáshoz sok esetben hiányzik a megfelelő motivációs háttér, ezért célszerű 

szakemberek külön odafigyelése, illetve az ilyen rejtőzködő tehetségek folyamatos 

támogatása, motivációjuk fenntartása. 

7. Célcsoport(ok):  - Kaposváron tanuló 6-19 éves közoktatásban 

résztvevő tehetséges diákok, valamint az őket 

segítő szervezetek 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a szervezet működési előélete 

- a szakmai program kidolgozottsága 

- programba bevont fiatalok száma 

- költséghatékonyság 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: Egy szervezet minimum 0,5 mFt - maximum 7 

millió forintot nyerhet el, és egy időben csak egy 

aktív pályázata lehet. 

10.Tervezett forrás (ERFA)  35 687 040 forint = 100% TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 35 687 040 Ft 

2. ütem: 146,676 mFt3 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2018 november 

 

2021. március 

13. Kimeneti indikátor: 1.Városi területen épített 

vagy renovált, 

fejlesztéssel érintett 

épület 

150 m2 

 

 
3 A második ütemben kulcsprojektként tervezzük egy városi (térséget is kiszolgáló) kreatív labor kialakítását, 

további szakterületekre kiterjedően, a KIV-Agy alapú kreatív tehetséggondozási program bővülő szakterültek 

interaktív alkotó közegeként.  
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3.1 - A beavatkozási terület megnevezése: Egészségfejlesztési, illetve tudatos életvezetési 

szemléletformáló tevékenységek: rendszeres, időszaki, illetve nagyrendezvényekhez csatlakozó 

(ESZA) 

1. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

2. Indoklás, alátámasztás: A Kaposi Mór Oktatókórház úttörő szerepet játszik az 

egészségfejlesztési aktivitások szervezésében és megvalósításában, illetve számos civil 

szervezet végez magas szintű tevékenységet a tudatos élet különböző területein. A program 

célja minél szélesebb körű összefogással „rácsatlakozás ” (pl. a rizikócsoportokat megtaláló, 

mozgósító), a szakmai programokra – nemcsak Kaposváron, hanem a környező vidéki 

településeken is. 

3. Releváns specifikus cél(ok) 1. 3.   

4. Támogatható tevékenységek:  

 

Nem támogatható: kimondottan 

környezettudatosságot fejlesztő aktivitások, 

mivel azok a 4/B intézkedés keretében 

támogathatók. 

- szakmai tartalmak kidolgozása: pl. 

egészségfejlesztő szolgáltatás biztosítása, 

szemléletformálási célú programok, 

rendezvények, akciók szervezése, kiadványok 

készítése, lakossági kampányok szervezése, 

prevenciós célú programok, rendezvények 

szervezése stb. 

- toborzás, felkészítés 

- szakmai tartalom megvalósítása, 

- projekt-menedzsment, kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja az egyes 

ágazati szakterületek fő céljait támogató szemléletformáló tevékenységek támogatása, 

amelyek a 2014 – 2020-as időszakban zömmel központosított jelleggel valósulnak meg, 

egységes tematikák és szakmai irányítás mellett. Ezek mellett azonban szükséges az is, hogy 

a szakigazgatási szervek és intézmények mellett a helyi közösségek is aktív módon 

bekapcsolódhassanak a szemléletformálási tevékenységekbe, korábbi jó gyakorlataik 

folytatásával, az adott célcsoportoknak megfelelő, kreatív eszközökkel. 

6. Célcsoport(ok):  - Kaposvár teljes lakossága 

7. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a szervezet működési előélete 

- több szervezet általi közös megvalósítás 

- a szakmai program kidolgozottsága 

- költséghatékonyság 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése 

- környezettudatosság érvényesítése 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

8. Támogatás-maximum: Egy szervezet minimum 0,5 mFt - maximum 10 

millió forintot nyerhet el, és egy időben csak egy 

aktív pályázata lehet.  

10.Tervezett forrás (ESZA)  22 357 732 forint = 100% TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 22 357 732 forint 

2. ütem: 150 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2019 március 

 

2022. június 

13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

13 db 

 

 



41 
 

3.2 - A beavatkozási terület megnevezése: A testi, lelki, szellemi egészséget szolgáló programok 

kis léptékű eszközfejlesztési szükségletének biztosítása (ERFA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos 

3. Indoklás, alátámasztás: Az egészségfejlesztési és egyéb, a tudatos életvezetést szolgáló 

tevékenységek - főleg azok környező településekre történő mobilizálása – igényelhet kisebb 

értékű eszközfejlesztéseket, amelyek nem első sorban nem az intézményi betegellátást 

szolgálják. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 3. 1.   

5. Támogatható tevékenységek:  

 

 

Nem támogatható: közoktatási, egészségügyi 

vagy szociális alapfunkciók ellátását 

szolgáló eszköz-beszerzések. 

- a testi, lelki, szellemi egészséget szolgáló 

programok megvalósítását szolgáló 

szükséges kisebb léptékű – első sorban 

mobilizálható - eszközök beszerzése, 

- projekt-menedzsment, kommunikáció, 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további 

pontos kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja az egyes 

ágazati szakterületek fő céljait támogató kritikus infrastruktúra-fejlesztések biztosítása, 

amelyek a 2014 – 2020-as időszakban zömmel központosított jelleggel valósulnak meg 

(EFOP, TOP). Ezek mellett azonban szükséges az is, hogy a szakigazgatási szervek és 

intézmények mellett a helyi közösségek is aktív módon bekapcsolódhassanak a 

szemléletformálási tevékenységekbe, korábbi jó gyakorlataik folytatásával, az adott 

célcsoportoknak megfelelő, kreatív eszközökkel. 

7. Célcsoport(ok):  - Kaposvár teljes lakossága, valamint az 

egészségmegőrzési programokban résztvevő 

szervezetek 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a szervezet működési előélete 

- a szakmai program kidolgozottsága 

- non-profit és for-profit szervezet 

együttműködése, for-profit szektor által 

hozzáadott érték 

- programba bevont célcsoportok száma, 

kiterjedtsége 

- költséghatékonyság  

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: Egy szervezet minimum 0,5 mFt - maximum 7 

millió forintot nyerhet el, és egy időben csak egy 

aktív pályázata lehet.  

10.Tervezett forrás (ERFA)  20 994 845 forint = 100% TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 20 994 845 Ft 

2. ütem: 160,370 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2019 március 

 

2022 június 

13. Kimeneti indikátor: Városi területen 

létrehozott vagy 

helyreállított nyitott 

terek: 

650 m2 
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4.1 - A beavatkozási terület megnevezése: „Zöld manók”: környezettudatosságot kifejező kreatív 

installációk elhelyezése a város intenzíven látogatott zöldfelületi közterületein. (ERFA) 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos 

3. Indoklás, alátámasztás: Az oktatási intézmények, civilek és vállalkozások - elsősorban ezek 

együttműködéseiben megvalósuló – kis léptékű, de a város sok pontján elhelyezkedő 

fejlesztések alkalmai kampány helyett mindennapi jelenlétükkel élményszerű találkozási 

felületet nyújtanak a városlakók számára. Cél, hogy ezek az installációk minél több 

közterületen lássák el szórakoztatva tanító funkciójukat. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 4. 1.   

5. Támogatható tevékenységek:  

 

 

 

- „Zöld manó”: környezettudatosságot üzenő 

kreatív installációk kialakítása, 

- „Zöld manó”: környezettudatosságot üzenő 

kreatív installációk megvalósítása és 

elhelyezése 

- projekt-menedzsment, kommunikáció, 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további 

pontos kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja az egyes 

ágazati szakterületek fő céljait támogató kritikus infrastruktúra-fejlesztések és kapcsolódó 

szemléletformálás biztosítása, amelyek a 2014 – 2020-as időszakban zömmel központosított 

jelleggel valósulnak meg (KEHOP, TOP, IKOP). Ezek mellett azonban szükséges az is, hogy 

pl. az önkormányzati környezet-fejlesztési beruházások mentén a helyi közösségek is aktív 

módon bekapcsolódhassanak a szemléletformálási tevékenységekbe, korábbi jó gyakorlataik 

folytatásával, az adott célcsoportoknak megfelelő, kreatív eszközökkel. 

7. Célcsoport(ok):  - Kaposvár teljes lakossága, valamint a 

környezettudatosság elterejdését támogató 

szervezetek 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - az adott terület környezetében élő, tanuló, 

dolgozó emberek bevonása a kialakításba,  

- a szakmai tartalom kidolgozottsága, 

komplexitása 

- non-profit és for-profit szervezet 

együttműködése, for-profit szektor által 

hozzáadott érték 

- költséghatékonyság 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése, 

- környezethatékonyság  

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: Egy szervezet minimum 0,5 mFt - maximum 5 

millió forintot nyerhet el, és egy időben csak egy 

aktív pályázata lehet. 

10.Tervezett forrás (ESZA) 4 999 306 forint = 100% TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 4 999 306 Ft 

2. ütem: 300 mFt4 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2019. március 

 

2022. június 

13. Kimeneti indikátor: 2.Városi területen 

létrehozott vagy 

200 m2 

 
4 A második ütemben tervezzük további zöldfelületek kialakítását, fejlesztését Zöld manó installációval együtt: 

első sorban a szabadidő-sportok számára, a város különböző, nem belvárosi városrészi pontjain. 
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helyreállított nyitott 

terek: 

 

 

4.2 - A beavatkozási terület megnevezése: „Szomszédünnep” - közösségi alapú 

környezettudatosságot megerősítő akciók (ESZA)  

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

3. Indoklás, alátámasztás: A „zöld manó” installációkkal ellátott zöld felületek (parkok, 

játszóterek, tömbbelsők) üzenetei célzottan a figyelem középpontjába hozhatók az e 

helyszínekre szervezett, kimondottan közösségi, családias események. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 1. 3.   

5. Támogatható tevékenységek:  

 

 

- szakmai tartalmak kidolgozása: pl 

szemléletformáló programok, akciók 

szervezése,lakossági kampányok 

megvalósítása, stb. 

- toborzás, felkészítés 

- szakmai tartalom megvalósítása, 

- projekt-menedzsment, kommunikáció 

- kötelező nyilvánosság biztosítása. 

- A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A fejlesztéspolitikában a Strukturális Alapok célja az egyes 

ágazati szakterületek fő céljait támogató szemléletformáló tevékenységek támogatása, 

amelyek a 2014 – 2020-as időszakban zömmel központosított jelleggel valósulnak meg, 

egységes tematikák és szakmai irányítás mellett. Ezek mellett azonban szükséges az is, hogy 

a szakigazgatási szervek és intézmények mellett a helyi közösségek is aktív módon 

bekapcsolódhassanak a szemléletformálási tevékenységekbe, korábbi jó gyakorlataik 

folytatásával, az adott célcsoportoknak megfelelő, kreatív eszközökkel. 

7. Célcsoport(ok):  - Kaposvár teljes lakossága 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - az adott terület környezetében élő, tanuló, 

dolgozó emberek bevonása a kialakításba,  

- a program tartalom kidolgozottsága, 

- non-profit és for-profit szervezet 

együttműködése, for-profit szektor által 

hozzáadott érték 

- költséghatékonyság 

- esélyegyenlőség aktív érvényesítése, 

- környezethatékonyság 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum: Egy alkalomra/helyszínre adható max.0,5 millió 

forint. 

Egy szervezet által elnyerhető max. 3 millió forint (6 

alkalom vagy helyszín) 

Konzorcium által több helyszínre és /vagy több 

alkalomra elnyerhető max. 8 millió forint. 

10.Tervezett forrás (ESZA) 3 millió forint TOP-CLLD támogatás 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 3 mFt 

2. ütem: 100 mFt 

12. A megvalósítás tervezett idő 

intervalluma 

 

2019. március 

 

2022. június 
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13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

6db 

 

5 - A beavatkozási terület megnevezése: Tematikus együttműködési tevékenységek (ESZA). 

2. Kulcsprojekt vagy pályázatos  pályázatos  

3. Indoklás, alátámasztás: Kaposvár több városszövetség tagja, számos hivatalos testvérvárosi 

kapcsolattal rendelkezik. Nagyon fontos vállalás a hivatalos kapcsolatokon túl kimondottan 

a közösségi alapú fejlesztési lehetőségek, együttműködések és legjobb gyakorlatok 

megismerése, kicserélése. Ez által új dimenzióval bővül a helyi aktorok együttműködési 

horizontja is. 

4. Releváns specifikus cél(ok) 1 2 4 6 

5. Helyi felhívások / támogatható 

tevékenységek:  
- hasonló karakterű TOP-CLLD nyertes 

várossal partnerség kialakítása, 

programalkotás 

- egészen más karakterű TOP-CLLD nyertes 

várossal partnerség kialakítása, 

programalkotás 

- nemzetközi kapcsolatfejlesztés kifejezetten a 

közösségi alapú városfejlesztés módszereiről  

első sorban a 2. vagy 3. specifikus cél mentén. 

A támogatható tevékenységben minden esetben - 

pályázótól függetlenül – kiegyensúlyozottan meg kell 

jelennie mindhárom szféra képviselőinek.  

A támogatható tevékenységek további pontos 

kidolgozása a FEMCS feladata. 

6. Kiegészítő jelleg, lehatárolás: A Strukturális Alapok más konstrukciója nem támogat 

városok (várostérségek) térségek közötti együttműködést, így átfedés nem lehetséges.  

7. Célcsoport(ok):  HACS tagok vagy konzorciumaik (a programok 

részvevői nem csak HACS tag szervezetek és azok 

tagjai lehetnek) 

8. Kiválasztási kritériumok, alapelvek:  - a téma relevanciája 

- a részvevők összetétele: mindhárom szektor 

kiegyensúlyozottan 

- A kiválasztási kritériumok további 

pontosítása a FEMCS feladata. 

9. Támogatás-maximum Maximum támogatás: 20 mFt 

10.Tervezett forrás Támogatás maximuma: = 20 mFt TOP-CLLD  

 

11. Forrás ütemezése 1. ütem: 20 millió Ft 

2. ütem:50 millió Ft 

12. A megvalósítás tervezett intervalluma  

2019. március 

2022. június 

13. Kimeneti indikátor: A HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott 

programok száma: 

3 db 

   

A legfontosabb, TOP szintű kimenti mutatók vállalása:  

1. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával érintett települések 

lakosságszáma: 63 742 fő 
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6.2 Együttműködések 

Együttműködéseket - hazait és nemzetközit is – az alábbi specifikus célokhoz illeszkedve tervezünk 

kialakítani:  

- Specifikus cél 2: „Előttem az utódom” - A városban tanuló fiatalok pályaorientációját segítő, 

vállalkozásokkal együttműködésben megvalósuló magas színvonalú és motiváló környezet, többlet-

lehetőségek biztosítása. Indoklás: Az ország kis- és középvárosai szinte kivétel nélkül küzdenek a 

fiatalok elvándorlásával, ugyanakkor a településükön működő vagy oda bevonzható korszerű 

vállalkozások képzett munkaerő-hiány problémájával. A kihívás óriási, mivel a high-tech világ bizonyos 

központokban sűrűsödik, ezek a helyek kínálnak elsősorban olyan kreatív és inspiratív környezetet, 

amely perspektivikus a fiatalok számára. Ugyanakkor az is igaz, hogy - különösen az IKT szektorban – 

a földrajzi elhelyezkedésnek a legkevésbé kell determinálnia azt, hogy milyen perspektíva nyitható. Az 

együttműködési témakör azt célozza, hogy megismerjünk és meghonosítsunk minden olyan jó 

kezdeményezést, amely a fiatalok számára - a helyi vállalkozókkal együttműködésben - helyben is tudja 

kínálni a „trendi” helyek előnyeit. 

- Specifikus cél 3: „Egész-séges közösségek - A város és térsége lakossága számára rendelkezésre álló 

sokszínű, a testi, lelki és szellemi egészség megőrzését és javítását, valamint tudatos életvezetést célzó 

lehetőségek bővítése. Indoklás: szintén minden vidéki térség problémája (is) az elöregedés, illetve az 

életminőségünk iránti felelősségvállalás csekély tudatosulása. Szerencsére ezen a téren Kaposvár 

nagyon széles körű és sok tekintetben úttörő tevékenységgel és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyeket 

készséggel megoszt más városokkal, térségekkel is.  

- A nemzetközi együttműködéseket elsősorban a meglévő testvérvárosi kapcsolatokra tervezzük 

felépíteni oly módon, hogy azok középpontjába a közösségi alapú városfejlesztési megoldások kerülnek, 

szintén elsősorban a 2. és 3. specifikus cél mentén tematizálva. 

A tervezett forrrás: 1. ütem: 20 millió Ft, 2. ütem:50 millió Ft 

6.3 A stratégia megvalósításának szervezeti és eljárási keretei 

6.3.1 A HACS összetétele, tisztségviselői 

A HACS 15 alapító taggal jött létre, amely kiegyensúlyozottan reprezentálja a város közösségeit és 

szektorait. Az alapító tagok listája a 9. számú alátámasztó dokumentumban található. A HACS feladatai:  

a) partnerség mobilizálása;  

b) a helyi környezet versenyképességeire, a hálózatépítésre a helyi együttműködésre alapozott, a helyi 

kisközösségek által kialakított helyi fejlesztési stratégia megalkotásának menedzselése;  

c) a HKFS megvalósítása érdekében történő hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható projekt-

kiválasztási folyamat kialakítása és működtetése;  

d) a mindezen tevékenységek ellátását segítő munkaszervezetet kijelölése.  

A HBB működésének gördülékenysége érdekében az Alapítók úgy döntöttek, hogy póttagokat is 

választanak, akik valamely tag akadályoztatása esetén el tudják látni annak feladatát, így a HBB 

működés folyamatosan biztosítható, illetve a helyettesítés sem alkalmi lesz, tehát a szakmai felelősség 

állandósága, a döntés előkészítések egyenletes szakmai színvonala is stabilabban kialakulhat. A HKFS-

t megvalósító közösség tisztségviselőinek szektoronkénti áttekintése: 
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Szervezet   elnökség HBB HBB pót FB 

Kaposvár MJV Önkormányzat (Szita Károly) köz 1 1     

Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft - 
munkaszervezet köz         

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Wéber Antal) köz   1     

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum ( köz       1 

Fino-Food Kft magán     1   

Szeretem Kaposvárt civil     1   

Lakótelepen Élők Egyesülete civil     1   

Kaposvárimami Közhasznú Egyesület civil   1     

Szövetség a Polgárokért Közhasznú Szervezet civil     1   

Vadvirág Alapítvány (Kárpáti Anikó) civil 1  1    

Városszépítő Egyesület civil       1 

Slendy Kft. magán       1 

Tender Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magán     1   

Precognox Kft. (Jóföldi Endre) magán 1 1     

"Kaposvár Polgáraiért" Egyesület civil   1  

 Összesen:  15 3 5 6  3 

 

A HACS tisztségviselő tagok rövid bemutatkozása:  

Elnökség:  

Szita Károly (polgármester): Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. 

Növényvédelmi üzemmérnöki, okleveles agrármérnöki és környezetvédelmi szakmérnök. 1990-től négy 

éven át Kaposvár alpolgármestere volt, majd 1994-től a megyeszékhely polgármestere. 1998-tól 2002-

ig országgyűlési képviselő. Vezetői és szervezői tapasztalata és tudása megkérdőjelezhetetlen. 

Jóföldi Endre (Precognox Kft.): Mérnök informatikus és mérnök tanár, a Precognox Informatikai Kft 

egyik alapító tulajdonosa, akik Kaposváron több mint 24 főt foglalkoztatnak szoftverfejlesztésben. A 

csapatuk összesen közel 40 fős. Megalapította a Kaposvári Szoftverfejlesztői Meetupot és az Év 

Informatika Tanára díjat Kaposváron. 

Kárpáti Anikó (Vadvirág Alapítvány): az alapítvány elnöke és szakmai igazgatója. Végzettségeit 

tekintve: Pedagógia tanár, gyógypedagógus, mozgásfejlesztő, HRG-gyógyúszás-oktató, 

továbbá viselkedés-terapeuta, aquafitness-oktató, szinkronúszó-edző, lovasterapeuta képesítést is 

szerzett. Jelenleg a Vadvirág Alapítvány szakmai munkáját igazgatja, (korai fejlesztés, gyógyúszás, 

mozgás fejlesztés, masszázs, senior torna), valamint a Vadvirág Alapítvány által kifejlesztett Tanulás 

Könnyítő Program tevékenységeit menedzseli, mely nagyon sokrétű feladatot foglal magában. 

Helyi Bíráló Bizottság: 

Szita Károly – ld. elnökség. Póttag: Borhi Zsombor vagy Battyányi Beáta 

Jóföldi Endre – ld. elnökség 

Kárpáti Anikó – ld. elnökség 

Wéber Antal (SM Katasztófavédelmi Igazgatóság) - A tűzoltás területén dolgozott különböző szakmai 

és vezetői beosztásokban. Tűzvédelmet tanított a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 

Zalaegerszegi Képzési Központjában. Konzulensként közreműködött több katasztrófavédelmi és tűzoltó 

szakember diplomamunkájának elkészítésében. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban 

vizsgabiztos. 2014 májusa óta a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Póttag: 

Vida Krisztina, Tálos Kristóf 
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Patakné Csordás Gyöngyvér (Kaposvárimami Közhasznú Egyesület): Angol-testnevelés szakos 

középiskolai tanár, aerobik edző, a Kaposvárimami Közhasznú Egyesület alapító elnöke, a 

Kaposvárimami portál főszerkesztője, az országos Imami Egyesület alelnöke, a szennai Lázi Dombi 

Kulturális Egyesület elnökségi tagja. Öt gyermek édesanyja. Póttag: Patak Norbert 

 

HBB további Póttagok:  

Vargáné Friss Judit (Lakótelepen Élők Egyesülete): Magyar-történelem és média szakos tanár 

végzettséggel 38 évig volt pedagógus. 2006 óta tölti be a Kaposvári Lakótelepen Élők Egyesületének 

elnöki tisztségét. Részt vett projektek lebonyolításában. Munkájából és társadalmi tevékenységéből 

adódóan széleskörű szervezési és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Aktív közösségi életet él, részt vesz 

helyi civil tevékenységekben. 

Horváthné Jakab Éva (Szövetség a Polgárokért Közhasznú Szervezet): Mérlegképes könyvelő. 1998-

tól egyéni vállalkozó könyvelő, majd 2008-ban alapította a Complex 2008 Kft-t melynek tagja és 

ügyvezetője. Mérlegképes könyvelői végzettségét vállalkozási szakon 1997-ben, Egyéb szervezeti 

szakirányban pedig 2014-ben szerezte. 2003-óta könyvel civil szervezeteket. A Szövetség a Polgárokért 

Alapítványnak a kezdetektől könyvelője. Az alapítványnál és más civil szervezeteknél különböző 

HEFOP, TÁMOP, NCA, NEA és hazai pályázatok elkülönített könyvelését vezette, valamint 2010-től 

pénzügyi vezető volt több pályázatban. 

Lengyel Gábor (Tender Trade Kft.): 2011-ben választották meg a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési 

Egyesület (mint LEADER HACS) elnökének. Az egyesület 2007-ben alakult 48 önkormányzat, 

valamint a vállalkozói és a civil szféra képviselőiből. Céljuk a térség gazdasági fejlesztése és a vidéken 

élők életminőségének javítása. A Tender Trade Kft működése óta, több mint 600 millió Ft értékű 

támogatást nyert el ügyfelei részére. A cég vezetője már 2008 óta a pályázati rendszerben dolgozik, így 

2007-2013 és 2014-2020-as EU-s ciklus pályázataival kapcsoltban nagy tapasztalatokkal rendelkezik. 

Részt vett Térségek közötti együttműködésben is. A vállalkozás vezetője Gazdasági agrármérnökként 

végzett a Kaposvár Egyetemen.  

Szommerné Egyed Linda (Fino-Food Kft.): A Fino-Food Élelmiszerfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. 

ügyvezetőjeként vezetői feladatokat lát el. Széleskörű szakmai, pénzügyi és szervezői tapasztalattal bír. 

A vállalkozás 145 alkalmazottat foglalkoztat. A fiatalok szakmai képzését gyakornoki helyek 

biztosításával segíti. A Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter elnöke. A helyi 

röplabda sport támogatója. 

Jágerné Katona Zsuzsanna (Szeretem Kaposvárt Alapítvány): Programjaiknál arra törekednek, hogy 

egymást erősítve kapcsolódjanak össze bennük olyan különböző elemek, mint a kultúra, a turisztika és 

a jótékonyság. Az alapítvány eddig tízszer rendezte meg a „Köszönet az időseknek” koncertet a 

Sportcsarnokban, melyen alkalmanként 1200-1400 érdeklődő vett részt. Sikeresek a rendszeresen 

megszervezett programok – így az adventi gyermekrajzárverés, a Háromkirályok túra –, de az egyedi 

eseményekhez kapcsolódó jótékonysági rendezvények is. Az alapítvány pályázati forrás bevonásával 

sikeresen számolt fel 2011-ben a város területén található több illegális szemétlerakót. Az alapítvány a 

szociális városrehabilitáció kaposvári projektjeihez kapcsolódva is szervezett kisebb programokat. 

Kárpáti Tímea ("Kaposvár Polgáraiért" Egyesület): A Kaposvár Polgáraiért Egyesület legfőbb célja, 

hogy szervezze és támogassa a polgári élet fórumait, ennek érdekében rendszeresen szervez 

programokat és végez tanácsadást. 

Több éve szervezi a Polgármesteri évértékelőket. rendszeresen szervez tudományos és ismeretterjesztő 

előadásokat, amelyre hívja és várja a város polgárait. Együttműködik több, a városban működő 

tudományos és társadalmi tevékenységet folytató civil szervezettel. Támogatja rászoruló diákok tanulási 

lehetőségeinek megteremtését, a tavalyi évben támogatóként és szervezőként vett részt a Nárcisz 

futáson, mely a végstádiumú rákos betegek kezelésére és támogatására hívja fel a figyelmet országos 

szinten. 
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Felügyelő Bizottság:  

Horváth Szilvia: a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatóhelyettese. Csoportvezető, 

főmuzeológus-ókortörténész. Az általános igazgató-helyettesi feladatok mellett a múzeum pályázati 

tevékenységével és a múzeumi kiadványok kiadásával foglalkozik.  

Máyerné Bocska Ágnes (Kaposvári Városszépítő Egyesület): Turisztikai szakmenedzser, szakmérnök. 

25 éve dolgozik a turizmusban, megismerte minden területét. Több mint tíz éve a Kaposvári Tourinform 

iroda vezetője. Az 5 éves Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület elnöke.  

Ojtó Lajos: A Slendy Kft vezetője, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara kézműves tagozati 

alelnöke. Több évtizedes vállalkozói tapasztalatával segíti a kezdő vállalkozókat és több civil szervezet 

tevékenységét. A Slendy pékség átlagosan mintegy 50 embernek ad munkát. Saját boltjaiban és számos 

partnerénél forgalmazza termékeit, valamint oktatóhelyként segíti a fiatal szakemberek képzését.  

 

6.3.2 A HACS szervezeti felépítésének bemutatása 

A HACS-tagok összessége, a Közgyűlés, amely a stratégiai szintű legfelső döntéshozó testület. A HKFS 

megvalósításának részletes szakmai és módszertani tartalommal való megtöltésében a választott 

tisztségviselők mellett kulcsszerepet játszanak a munkacsoportok, amelyek megalakulását bármely 

HACS tag kezdeményezheti, abban külső szakértők is részt vehetnek. A HACS Közgyűlés, a választott 

tisztségviselők és a munkacsoportok munkáját folyamatosan támogatja a Munkaszervezet, amely az 

elnökség vezetése alatt a HKFS megvalósítását, és a HACS, mint közösség életének mindennapi életét 

szervezi, operatív feladatokat lát el. Ez a szervezetrendszer együttesen jelenti a „HACS-felépítését.”  

6.3.3 Az egyes szervezeti egységek, funkciók bemutatása  

Közgyűlés: A HACS területén működő szervezetek és egyének számára nyitott tagságú konzorcium 

minden tagja. A HACS közgyűlése, a helyben élők „fóruma”, ahol képviselhetőek és formálisan 

megjeleníthetőek a helyi igények, lehetőségek, artikulálódnak érdekek, formálódnak a helyi fejlesztés 

irányai.  

 
Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. Az elnökség akkor határozatképes, ha minden tagja 

jelen van. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az elnök hatásköre 

nem különbözik az elnökség többi tagjáétól, ugyanakkor ő jogosult a szervezet képviseletére. A HACS 

tagok számára a kapcsolattartás a választott tisztségviselőkkel (elnökség, HBB, FB), a munkaszervezet 

vezetőjével és annak munkatársaival természetesen folyamatos és nem formalizált lehetőség.  

A Ptk. 3:74. § szerint a Közgyűlés (kizárólagos) hatáskörébe tartozik  

a) az alapszabály módosítása;  

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  

d) az éves költségvetés elfogadása;  

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása;  

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll;  

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;  

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;  

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;  

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és  

k) a végelszámoló kijelölése.   
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A HACS közgyűlése felelős továbbá azért, hogy rögzítettek és nyilvánosak legyenek az egyes szervezeti 

egységekkel (beleértve a HACS döntéshozó testületét, a munkaszervezetét, az egyes munkacsoportokat 

és a partnereket/tagokat egyaránt) kapcsolatos elvárások, felelősségi és feladatkörök. A HBB 

összetételéről a HACS Közgyűlése dönt. A HBB összetételére vonatkozó szabályoknak nyilvánosnak 

és átláthatónak kell lenniük, úgy hogy a részvétel lehetősége minden tag számára ismert és biztosított 

legyen.  

 

Elnökség: a konzorcium tagságából a Közgyűlés által a (későbbiekben megalkotandó Alapszabály 

alapján) választott testület, amelynek egyetlen tagja sem lehet a HACS (illetve munkaszervezet) 

alkalmazottja. Az elnökség a HACS-közösség (Közgyűlés) és a mindennapi munka (munkacsoportok, 

munkaszervezet) közötti kapcsolattartó szerv.  

Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a HACS-csal kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, a HACS tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. Az elnökség felel 

a közgyűlés által, számára delegált ügyekért. Az elnökség feladata elsősorban az operatív irányítás, a 

HKFS megvalósulásának figyelemmel kísérése, illetve a HKFS módosításának kezdeményezése. 

Egyetlen tagja sem lehet a HACS alkalmazottja. Az elnökség felelős a HKFS megvalósításáért a 

Közgyűlés ülései közötti időszakban, valamint irányítja és felügyeli a munkacsoportok és a 

munkaszervezet munkavégzését. Operatív szintű döntéseket hoz, amelyek közül legfontosabb a 

pályázati felhívások jóváhagyása, a HKFS megvalósítás érdekében történő hátrányos 

megkülönböztetéstől mentes és átlátható projekt-kiválasztási folyamat jóváhagyása, a Közgyűlés elé 

terjesztendő anyagok előzetes jóváhagyása, (kivéve a független szakértő által készítendő éves 

monitoring-jelentéseket, valamint a Felügyelő Bizottság jelentései és véleményezései). 

Helyi Bíráló Bizottság (HBB): Szavazati joggal rendelkező tagjait a Közgyűlés választja a HACS 

tagságából. Összetételében egyetlen különböző érdekcsoport (vállalkozás, közszféra, civil) sem 

rendelkezhet a szavazatok több mint 49 %-ával. Tanácskozási joggal tanácsadókat, szakértőket is 

igénybe vehet. Legfontosabb feladata a helyi pályázatok döntés-előkészítő konzultációs műveletének 

ellátása (felterjesztés alapján értékel, és az IH felé támogatásra javasol), támogatási javaslat 

megtételéhez minimum-pontszám meghatározása. A HBB egyúttal a pályázatokkal összefüggő körben 

az Elnökség előkészítő szerve is, mivel abban az elnökség tagjai is tagok. A munkaszervezet által 

benyújtott pályázat értékelése is a HBB feladata. A HBB részletes működési rendjét a munkaszervezet 

közreműködésével maga készíti el (határozatképesség, szavazat-arány, összeférhetetlenség, stb.). A 

projektek kiválasztásakor a kiválasztás szabályainak nyilvánosnak és átláthatónak kell lenniük, a 

döntéshozatal során pedig szükséges gondoskodni a személyi szintű összeférhetetlenségről.  

 

Felügyelő Bizottság: Alapszabály alapján a HACS közgyűlése felügyelő bizottságot hoz létre. A 

felügyelő bizottság 3 tagú, és az adott városrész civil, vállalkozói, és önkormányzati/közszférabeli 

szervezeteit 1-1- fő képviseli. A felügyelő bizottság elnökét maga választja tagjai közül. A felügyelő 

bizottság akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A felügyelő bizottság határozatait a 

jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság a HACS közgyűlése számára jelentést 

készít a HACS működéséről és gazdálkodásáról. Feladata továbbá a HACS szerveinek, illetve a 

különböző jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának 

ellenőrzése. A HACS tagsággal rendelkező felügyelő bizottsági tagok nem viselhetnek a HACS-ban 

más tisztséget.  

További feladatai: a) a  munkaszervezet éves munkáját összefoglaló működési jelentés és a monitoring 

jelentés véleményezése, szükség szerint kiegészítés kérése, véleményének írásba foglalása és a 

Közgyűlés elé terjesztése. Az FB a Közgyűlés elé terjeszthet további elemzésre vonatkozó javaslatot is, 

illetve a működés szabálytalanságának vagy a HKFS előrehaladása akadályba ütközésének észlelése 

esetén javaslatot tehet a Közgyűlés számára.  
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Munkacsoportok: munkacsoport alakítható minden olyan témakörben vagy feladatra, amelyet a HACS 

tagok, tisztségviselők vagy a munkaszervezet vezetője szükségesnek és a HKFS megvalósítása 

szempontjából előremutatónak tart. A munkacsoportban, ideális esetben mindhárom - de legalább két - 

szektor képviselője együttműködik annak érdekében, hogy különböző tudásaik és tapasztalataik, 

szempontjaik és szemléletük felhasználásával a lehető legjobb megoldásait alkothassák meg az adott 

témában. A munkacsoport lehet állandó vagy eseti. A munkacsoport vezetőjét maga választja, működési 

rendjét maga határozza meg, továbbá maga dönti el, hogy munkája mikor ért véget: vagy azért, mert 

megoldást talált, vagy azért, mert a további munkától nem várható érdemi hozzáadott érték. Előre 

láthatóan szükséges munkacsoportok (eddig): 

- a „Civil ház” funkcionális és újszerű (önfenntartó) működési modelljének kialakítása, 

- egyes műveletek (pályázati felhívások) kialakítását támogató munkacsoport, 

- a hátrányos helyzetű célcsoportok aktív bevonását, illetve szükség szerint speciális igényeit ismerő, 

megszólítását, bevonzását segítő munkacsoport (esélyegyenlőség aktív alakítása), 

- a „zöld manó” installációk tekintetében a lehetséges elhelyezési pontok, a város zöldfelületi 

kezeléséhez illeszkedő keretek, design-elemek megalkotása, 

- együttműködési „partnerkereső” munkacsoport  

- kommunikációs munkacsoport: célzott és hatékony kommunikációt támogató szakemberek 

- vállalkozói támogató csoport (utóbbi azért nagyon fontos, mert –bár nagyon kis mértékben tudnak 

pályázóként csatlakozni – a civil és intézményi szférától eltérő tudásuk és szemléletmódjuk 

nélkülözhetetlen. 

 

Munkaszervezet: a Közgyűlés által a HACS-tagok közül kiválasztott jogképes és cselekvőképes, non-

profit szervezet: Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Non-profit Kft. A társaság Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló közhasznú társaság, amelybe 2020 

augusztusában jogfolytonossággal beolvadt a korábbi munkaszervezet, a Kaposvári Városfejlesztési 

NKft. A Kaposvári Városfejlesztési NKft 2009 óta látta el folyamatosan feladatait a kaposvári 

közösségek szolgálatában (funkcióbővítő város rehabilitáció, szociális város rehabilitáció, komplex 

telep program, TÁMOP és TIOP projektek, közreműködés az ITS készítésben, stb.). A KVF NKft. volt 

mindkét  szociális városrehabilitációs projekt „programalapjának” megvalósítója, telejs körű 

menedzsment-kapacitással és munkavállalói körrel rendelkezik. A HKFS megvalósítás kapcsán 

feladatai négy nagy csoportba sorolhatók: 

- HKFS tervezés-koordinációja: a munkaszervezet a mozgatórugója, animátora és finanszírozója a 

HKFS készítésének. Felelős a tervezési anyagok és folyamatok nyitottságának és átláthatóságának 

biztosításáért, a tagtoborzásért, a folyamatszervezésért és moderálásért. A későbbiekben szükség esetén 

a HKFS módosításának előkészítéséért és letárgyalásáért az Irányító Hatósággal. 

- program-menedzsment: A program szintű menedzsment jelenti a HKFS megvalósításával kapcsolatos 

szakmai és adminisztrációs feladatokat. A legfontosabbak: helyi pályázati felhívások kialakítása és 

jóváhagyásra az Elnökség elé terjesztése; a HKFS megvalósítás érdekében történő hátrányos 

megkülönböztetéstől mentes és átlátható projekt-értékelési folyamat kialakítása és működtetése (döntési 

jogosultsága nincs, saját pályázatát nem értékeli). Ennek érdekében ügyviteli és ügyfél-kapcsolati 

rendszer kialakítása és ellátása, a szükséges szakértői közreműködések biztosítása; kapcsolattartás az 

IH-val; a benyújtott helyi pályázatok jogosultsági és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása és értékelése, 

a HBB számára előkészítése. Menedzsment feladata továbbá az éves működési jelentések elkészítése, a 

HKFS előrehaladását vizsgáló független monitoring jelentés elkészíttetése, az Elnökség és a Közgyűlés 

elé terjesztése. 

- animáció: a munkaszervezet másik legfontosabb, a HACS életét végigkísérő feladata az animáció, 

vagyis a helyi közösségek lehető legszélesebb körű elérése, megmozdítása (animare). Ez magában 

foglalja a kommunikációs felületek kialakítását, folyamatos és aktuális információkkal való megtöltését, 
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folyamatos ügyfélkapcsolat biztosítását, az eredményekről és eseményekről való folyamatos 

tájékoztatást. De ennél sokkal többet is, az animáció pro-aktív tevékenység, amelynek legfontosabb 

irányai: az egyes célcsoportok célzott bevonása, nehezen elérhető célcsoportok számára többlet 

/speciális eszközök igénybe vétele; az egyes szektorok közötti együttműködések kezdeményezése, 

előmozdítása, problémák és kezdeményezések moderálás, megoldásokhoz a megfelelő eszközök 

megkeresése, aktív visszacsatolás.   

- HACS Közgyűlés és választott tisztségviselők kiszolgálása: a munkaszervezet feladata továbbá az 

elnökség, a felügyelő bizottság és a HBB számára döntés-előkészítő anyagok összeállítása és eljuttatása, 

a szervek összehívása, jegyzőkönyvezés, stb. 

A Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú NKft. vezetője: Szabó Zoltán: Közgazdász, 

szervezetfejlesztési tanácsadó-, tréner. Munkájában 14 éve foglalkozik EU-s projektekkel. Több éves 

tapasztalatot szerzett pályázati felhívások előkészítésében, pályáztatás területén, értékelésekben, 

monitoring feladatok ellátásában: közreműködő szervezetnél. 2009-óta városfejlesztés, 

városrehabilitáció témakörben projektfejlesztéssel, -tervezéssel (szakmai és pénzügyi), megvalósítással 

foglalkozik. 2012. óta ügyvezetőként irányította a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft-t, 2020. 

novembertől pedig a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú NKft-t. 

6.3.4 A HACS működésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatok bemutatása 

A fentiek szerint részletezett szervezeti struktúrát és döntéshozatali folyamatot az alábbi kiegészítő ábra 

szemlélteti:  

 

 

 

6.3.5 A megvalósítást szolgáló szükséges humán erőforrás (képzettség, tapasztalat, készségek) 

A munkaszervezet legalább 1+2 főből fog állni. A megvalósítást szolgáló kulcsfontosságú szempont a 

megfelelő humán kapacitás biztosítása mind a választott tisztségviselők, mind a munkaszervezet 

vezetője és munkatársai esetében. A választott tiszségviselők mindannyian magas szintű és gyakorlott 

HACS Közgyűlés

Helyi Bíráló Bizottság         
(benne: az elnökség 

tagjai is) 

Munkaszervezet        
(+ szükség szerint 
munkacsoportok)

Felügyelőbizottság

Elnökség
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művelői szakterületüknek. A HBB megalapozott döntéshozatala érdekében a munkaszervezetnek 

kulcsszerepe van a támogatást igénylők tájékoztatásában, a velük való kommunikációban, 

ügyfélszolgálat működtetésében, információszolgáltatásban. A projektjavaslatok benyújtásának 

előkészítése érdekében a munkaszervezet tagjai segíthetik őket abban, hogy a HKFS illeszkedés 

szempontjából, valamint formai szempontból is megfelelő legyen. A megfelelően előkészített 

projektjavaslat lerövidíti a döntéshozatali időt és tehermentesíti a munkaszervezetet a projekt 

javaslathoz kapcsolódó hiánypótlásokkal, átdolgozással kapcsolatos további tevékenységektől. A 

munkaszervezet feladatkörébe tartozik a beérkezett projektjavaslatokról és a HBB döntéseiről szóló 

nyilvántartások, jegyzőkönyvek vezetése, benyújtott projekt adatlapok előkészítése döntéshozatalra, 

hiánypótoltatás, valamint a HBB felhatalmazása esetén a záradékolás. A munkaszervezet biztosítja a 

HBB tevékenységét segítő technikai hátteret, infrastruktúrát. Feladatai különösen:  

a) a munkaszervezet tevékenységének irányítása;  

b) a HKFS tervezési folyamatának menedzselése;  

c)  a munkaszervezet napi működtetése;  

d)  részvétel a döntés-előkészítésben, támogatva az értékelő bizottság munkáját;  

e)  a kérelmek döntésre való felterjesztése;  

f)  beszámolás az elnökségnek, elnöknek a működésről.  

 
A munkaszervezet munkatársai segítik – HACS működésének koordinálásán túl - a 

munkaszervezethez beérkező projektötletek kérelemmé való érlelését, valamint a potenciális támogatást 

igénylőket támogatási kérelmük összeállításában és az elszámolásban. Munkájukról beszámolási 

kötelezettséggel a munkaszervezet-vezetőnek tartoznak.  

Szükséges (tervezett) munkakörök: 

- munkaszervezet csoportvezető: munkaszervezetben dolgozók feladatainak tervezése, 

szervezése, irányítása, döntéshozatal, koordináció 

- pályázati referens(ek): a legfontosabb célterületek /célcsoportok tekintetében felsőfokú 

végzettséggel és gyakorlattal rendelkező, lehetőleg pályázatkezelési gyakorlattal  

- pénzügyi munkatárs: legalább középfokú szakirányú végzettséggel vagy gyakorlattal, vagy 

felsőfokú végzettséggel.  

Ezen felül természetesen szükség lesz külső szakember-kapacitások igénybe vételére mind a 

munkacsoporti, mind a munkaszervezeti feladatok ellátásához. Ezek leginkább speciális (drága, és nem 

állandó jelleggel szükséges) feladatok esetében indokoltak, pl. kommunikációs /PR szakértő, 

informatikus, könyvvizsgáló, designer, mérnök /tervező, stb…  

 

Kockázatkezelés 

A Virágzó Kaposvár HKFS megvalósításnak kockázatait a HACS közösség, a választott tisztségviselők 

és a munkaszervezet összehangolt felelős munkával képesek kezelni: 

Szervezeti kockázatot jelent, ha a HACS közössége (Közgyűlés), a válaszott tisztségviselők vagy a 

munkaszervezet nem vagy nem a többi felelőssel összhangban látja el feladatait. A kockázat 

megelőzését mindenképpen a megfelelő kiválasztás jelenti, amelynek viszont előfeltétele a CLLD 

működéssel kapcsolatos alapos információ-továbbítás, és ennek megfelelő tisztség-vállalás. 

Kiemelkedő szerepe van a kockázatmegelőzésben annak, hogy a munkaszervezet az adminisztratív 

feladatokon túl külön hangsúlyt helyez a válaszott tisztségviselők és a HACS közösség folyamatos 

informálására, az interaktív kommunikáció fenntartására. A kockázatkezelés módja - amennyiben 

szervezeti krízis lép fel - pedig maga a HACS demokratikus szerveződése, amely lehetővé teszi a 

funkcionális működési zavarok korrigálását.  

Pénzügyi kockázatot jelent, ha a pályázati rendszerben tervezett konstrukciók nem váltanak ki 

megfelelő érdeklődést a potenciális pályázói körben. Ennek megelőzése elsősorban a gondos tervezéssel 

oldható meg. A Virágzó Kaposvár HACS ebből a szempontból is tudatosan választotta a tervezés lehető 
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legszélesebb körű partnerségben megvalósuló módját. Emellett fontos megelőző eszköz az animáció 

során az információátadás lehető leghatékonyabb módjainak megtalálása a pályázati szakasz(ok) elején. 

Pénzügyi kockázatkezelést jelent a legmegfelelőbb projektek felelős kiválasztása is, valamint a 

megvalósítás során is a munkaszervezet részéről a támogatott projektgazdák számára nyújtandó 

támogatás.  

 

6.3.6 A működés fizikai feltételeinek bemutatása  

A Virágzó Kaposvár HACS munkaszervezete megfelelő befogadó fizikai infrastruktúrával rendelkezik: 

a Kaposvári Fejlesztési Központ közhasznú NKft. üzemelteti az önkormányzat saját tulajdonában álló 

Kaposvár, Fő u. 65. szám alatti irodaházat, melyben tárgyaló is van. Alapvető irodai infrastruktúrája 

tehát biztosított, azonban az új HACS-munkaszervezeti feladatok teljesítéséhez várható 

létszámnövekedés miatt iroda felszerelést kellett beszerezni az új munkatársak számára is.  

 

6.3.7 A működésre tervezett költségvetés alátámasztása 

A költségvetés tervezésében a nagyobb arányt a menedzsment feladatok teszik ki. Azon belül is az első  

év fogja a munkacsúcsot jelenteni (ebből a 2017-es év töredékév), terveink szerint a 2019 – 2020 évek 

már folyamatosan csökkenő feladat-intenzitással fognak járni. Az animációs tevékenységek 

költségvetési logikája kicsit eltérő – ugyan jelentősen kevesebb munkaerőt köt le, ugyanakkor a 

tevékenység folyamatosan fennáll, ideális esetben annak intenzitása is állandó, időről időre annak 

tartalma változik (figyelemfelhívás, további tagok toborzása, együttműködések motiválása, eredmények 

bemutatása és értékelése, stb.). E körben tervezzük a külső kommunikációs költségeket is, amelyeket 

azonban döntő többségében korszerű, környezetkímélő módon tervezünk megvalósítani: papírmentes 

módszerekkel (bővebben ld. 6.4 fejezet). 

A működési és animációs tevékenységeken belül kiemelt fontossággal bír az esélyegyenlőség és 

fenntarthatóság szempontjainak a kezdetektől való tudatosítása, hiszen ez a két horizontális szempont 

minden tevezett beavatkozás esetében kiemelkedő jelentőséggel bír. Így az animációnak egyértelműen 

és célzottan kell irányulnia minden potenciális pályázó irányába, illetve a HACS együttműködés során 

mindvégig a fókuszban kell tartani. Ezen tevékenységek nagy valószínűséggel külön költségvetési 

forrásokat is igényelnek, épp a megszólítás /bevonás sajátos módszerei és eszközei okán (pl. a 

szegregátumokban a tájékoztatás és bevonás általában élmény-program keretében valósítható meg 

hatékonyan.).  

A működési és animációs költségek költségnemenkénti bontását az adatlap tartalmazza, az évenkénti 

bontást pedig 7. fejezet tartalmazza.  

6.4 Kommunikációs terv 

6.4.1 A célcsoportok meghatározása  

A kommunikációs tevékenységek esetében három fő célcsoportot azonosítottunk, amelyek számára 

mind az üzenetek és hangsúlyok, mind a feladatok és eszközök eltérőek. Ezek:  

A) potenciális pályázók és végső kedvezményezettek; 

B) a városi lakosság egésze (general public), amely egyes ESZA-finanszírozású projektek esetében 

kiterjed a kaposvári járás településire is (pl. 2.1, 2.2, 3.1 beavatkozás), 

C) Kaposvár MJV Közgyűlése, illetve fejlesztéspolitikai kulcsszereplői. 

 

6.4.2 A használt és tervezett kommunikációs eszközök, tevékenységek típusainak bemutatása, 

beleértve a pályázók és a szélesebb nyilvánosság tájékoztatásának módját 
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A kommunikációs tevékenységek elsősorban állandó /folyamatosan frissülő tartalmakat jelentenek, a 

papír alapú. hamar avuló és nem kimondottan jó hatásfokú megjelenéseket a szükséges minimumra 

kívánjuk redukálni. Emellett természetesen szükség van élmény-szerű kommunikációs alkalmakra is, 

amely pl. a nyertes pályázók vagy a széles közvélemény számára az információ-továbbításon túl érzelmi 

értéket is közvetít. 

Fő kommunikációs üzenetek:  

- Virágzó Kaposvár  

- Öntevékeny közösségek 

A kommunikációs eszközök és módszerek, valamint szimbólumok kialakításában is ezt tervezzük 

képviselni. Tervezzük kreatív szakemberek közreműködésével olyan vizuális azonosítási elemekből és 

eszközökből álló csomag kialakítását is, amely szintén a CLLD-program keretében megvalósuló 

tevékenységek és fejlesztések azonosítását segíti (pl. grafika /kabalafigura /program arca, valamint pl. a 

szabadtéri programokat „összefogó” flying bannerek, stb.) 

 

A korszerű, környezettudatos és hatékony kommunikációs törekvéseinket erősíti az is, hogy pl. 

elektronikus hírlevélben / közösségi médián keresztül értesítjük a már aktív közösséget, akiknek 

ugyanakkor a részletesebb információkért „tovább kell menni” a munkaszervezet vagy a város hivatalos 

honlapjára, vagy adott esetben egy adott együttműködés kezdeményezőjének felületére. 

 

Mindhárom célcsoport esetén fontos, hogy a kezdettől (TOP 7.1-es pályázat nyertesség) megvalósuljon 

a CLLD tartalmi és módszertani lényegét megjelenítő pontos tájékoztatás, amelynek célja a lakosság, 

illetve az érintett célcsoportok informálása az induló programról: a helyi pályázatos lehetőségekről, azok 

témaköreiről, kapcsolódási lehetőségekről, várható ütemezéséről. Fontos, hogy a pályáztatás 

megkezdésekor a CLLD-projekt már társadalmi elfogadottságot élvezzen, pl. az is egyértelmű legyen 

minden érintett számára, hogy a CLLD-program nem más fejlesztési lehetőségek helyett (pl. iparterület, 

iskola, csapadékvíz-elvezetés, stb.), hanem azok mellett megszerzett fejlesztési lehetőség. 

Az egyes célcsoportok szerint alkalmazandó legfontosabb kommunikációs eszközök:  

 

A) potenciális pályázók:  

- a potenciális pályázók számára az előkészítő elérésben nélkülözhetetlen elektronikus, egyirányú 

információ-nyújtás mellett szükséges az interaktív alkalmak megteremtése is: tájékoztatók, 

látogatások, műhelymunkák, akár jó példák csoportos meglátogatása, stb. 

 

B) Közvélemény: a széles közvélemény számára elsősorban azok a fontos kommunikációs tartalmak, 

amelyek 

- részvételi lehetőséget kínálnak (elsősorban ESZA-típusú beavatkozások) 

- amelyeket észrevesznek: városban történő beruházások (ERFA típusúak) 

 

Mindkét célcsoport esetében fontos, hogy a HKFS megvalósításának megkezdése előtt és annak 

folyamatában pontosan azonosíthatóak legyenek az adott beavatkozás céljai, a város lakossága számára 

hozzáadott értékek, a célzott vagy elért eredmények, a potenciális partnerek számára a várható további 

hasonló lehetőségek. Eszközök első sorban: helyi TV, helyi rádió, helyi újság, a munkaszervezet és a 

város honlapja. Kisebb léptékben és speciális elérési céllal tervezünk továbbá hagyományos formákat 

is alkalmazni (pl. konkrét tudnivalókat is tartalmazó, egészségfejlesztési célú programok előzetes 

tájékoztatója, rendezvény-plakát, stb.). 
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A projektek megvalósítási fázisában – különösen az 1.1 (Civil ház) esetében, illetve a sok eseményből 

álló sorozatok (pl. 21- 3 elemekből álló program, 4.1 beruházások) esetében tervezzük sajtó nyilvános 

események szervezését is. A sajtó nyilvános események szervezésének a célja a projekt megvalósítási 

fázisainak minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Például a Civil Ház esetében már akkor 

felhívja a figyelmet a leendő intézményre, amikor még az csak épül. Tervezzük az ilyen esetekben a 

projekt leendő helyszínén helyszínbejárással, személyes bemutatással egybekötött tájékoztatók tartását. 

Az események szervezése során törekszünk arra, hogy a kommunikálandó tartalmat minél színesebben, 

élményszerűbben (pl. látványterv) közvetítsük a sajtó munkatársai felé. A sajtó nyilvános esemény 

előnyei: 

- Az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információt; 

-  A sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjút készíteni. 

Sajtó nyilvános eseményhez vagy sajtótájékoztatóhoz kapcsolódva is minden esetben készítünk 

sajtóközleményt, amely nagyban megkönnyíti a sajtó munkatársainak a felkészülését, illetve a 

legfontosabb adatok és üzenetek pontos rekonstruálását.  

 

A projekt megvalósítását követő szakaszban a kommunikációs tevékenységek célja az elkészült 

beruházás eredményeinek és azok pozitív hatásainak a bemutatása. A projekt megvalósítást követő 

szakaszában az eredménykommunikációs anyagok célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok 

informálása a megvalósult projektek eredményeiről. Fontos, hogy a széles közvéleményt tájékoztassuk 

az európai uniós támogatások felhasználásáról, és azok pozitív hatásairól. Ennek érdekében az ilyen 

jellegű megjelenés vagy kiadvány közérthetően tartalmazza a projekt főbb adatait, illetve látványos 

fotókkal szemléltetjük a fejlesztés eredményeit.  

A beruházás vagy program megkezdése előtti állapotról és a megvalósult fejlesztésről készült fotók vagy 

egyéb adatok bemutatásával érzékeltetjük a fejlődést, illetve használni fogjuk az indikátorokat is, ami a 

közvélemény számára is az adott tevékenységén túl a cél irányába is információt közvetít. 

 

C) Kaposvár MJV Közgyűlése, illetve fejlesztéspolitikai kulcsszereplői: speciális kommunikációs 

célcsoportot képez, és speciális megközelítéseket igényel, mivel: a) az önkormányzat fejlesztéseivel 

szinkronban kell megvalósulniuk a HKFS tervezett beavatkozásainak, a lehető legteljesebb mértékben 

elősegítve a jelentős beavatkozások hatásának kifejtését; b) ugyanakkor az is cél, hogy az önkormányzat 

és önkormányzati partnerek (pl. nagy ellátó intézmények) is partnernek tekintsék a HKFS-aktivitások – 

többnyire civil vagy for-profit szféra szereplőit. A kommunikáció e körben szinte belső 

kommunikációnak tekinthető, ezért eszközeiben is lényegesen különbözik a kifelé irányuló 

kommunikációtól:  

- rendszeres párbeszéd, tematikus vagy időszakos tervezésben, 

- a Közgyűlés számára a közönség-kommunikációs tartalmaknál részletesebb beszámoló, 

- egyes témakörökben a szakigazgatással való együttműködés (pl. „zöld manó” installációk 

tematikus és városképi kialakítása, stb.) 

A „kötelező nyilvánosság” keretébe a fentiek alapján beilleszthető és elszámolható tevékenységek és 

formák mellett tervezzük olyan további atipikus kommunikációs elemek működtetését is, amelyek 

egyben kimondottan a közösségépítés eszközei is. Ezek a működés és animáció forráskeret terhére 

lesznek megvalósíthatók. Ezek a közösség kiemelkedő tagjainak megbecsülését nagyban erősítő, 

lelkesítő jó példaként bemutatható, nagyon is szükséges „kommunikációs gesztusok”. Ilyenek:  

 verseny (legnépszerűbb program, legnépszerűbb installáció) 

 díj alapítása (az év civil szervezete, az év mecénása, stb.), 
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 elismerő rendezvény, média-megjelenés  

6.4.3 A HACS dokumentumai és a HACS-ról szóló információkhoz való hozzáférések 

lehetőségeinek bemutatása 

A HACS dokumentumainak hozzáférhetőségéről elsősorban a munkaszervezet gondoskodik az alábbi 

módokon:  

- elektronikus formában honlapján teszi közzé mindenki számára szabadon hozzáférhető módon, 

- az eredeti dokumentumok a munkaszervezet irodájában előzetes időpont-egyezetés alapján papír 

alapon is megtekinthetők, 

- a legfontosabb szervezeti /döntési történésekről külön értesítések is meg fognak jelenni, hogy 

ráirányítsák az érdeklődők figyelmét a betekintés lehetőségére. 

 

6.4.4 A kommunikációval kapcsolatos felelősségi körök és a humán kapacitás bemutatása 

A kommunikációs tevékenységek első helyi felelőse a munkaszervezet vezetője, aki gondoskodik arról, 

hogy a kommunikáció - és animáció - tekintetében felelős munkatárs számára a feladat egyértelműen 

kijelölésre kerüljön. Emellett speciális szakértelmet igénylő feladatok esetében – pl. közvélemény 

számára érthető kiadvány, összefoglaló, rendezvényszervezés, design, stb. – külső szakértelmet, illetve 

szakcég(ek) igénybe vételét tervezzük. Az esélyegyenlőség és a fenntarthatóság kommunikációja 

tekintetében – csakúgy, mint ezen célok megvalósításában – messzemenően támaszkodunk a város 

azonos tevékenységet végző intézményeinek szakértelmére is.  

 

6.4.5 A HKFS-sel kapcsolatos kommunikációs tevékenység ütemterve 

TÍPUS  2016. 

III-

IV 

n.év   

2017. 

I. n. 

év 

2017. 

II. 

n.év 

2017. 

III. 

n.év 

2017.  

IV. 

n.év 

2018. 

I. 

félév 

2018. 

II. 

félév 

2019. 

I. 

félév 

2019. 

II. 

félév 

2020. 

I. 

félév 

2020. 

II. 

félév  

2021. 

I.-II 

félév 

2022. 

I. 

félév 

Előkész. X X X X  X X       

Megval.   X X X X X X X X X X X 

Követő       X X X X X X X 

 

6.4.6 A kommunikációs tevékenység pénzügyi terve  

Kalkulációink szerint a 2021. utáni időszakban már minden projekt lezárt lesz, tehát már újabb 

eredmény-kommunikációs tartalmak sem keletkeznek. Úgy kalkulálunk, hogy 2019 után új pályázási 

lehetőségek már nem fognak megnyílni. Itt a követő kommunikáció még csak a TOP-7.1 pályázat (mint 

helyi pályázási lehetőség) megnyerését, mint eredmény-kommunikációját tartalmazza. Itt még 

leginkább csak ESZA típusú tevékenységekről fogunk tudni eredmény-kommunikációt folytatni: első 

körös eredmények, amelyek egyúttal a következő kör előkészítő kommunikációját is jelentik. 

 

A kommunikációs (egyben animációs) tevékenységek kiemelt fontosságú célcsoportja az 

esélyegyenlőség szempontjából kiemelt, ugyanakkor nehezen elérhető csoportok. E célcsoportok 

esetében nem elégedhetünk meg az általános kommunikációs eszközök alkalmazásával, sajátos – a 

célcsoportokhoz szükség szerint a legközelebb jutó, akár személyes - kommunikációs eszközökkel is 

tervezni és élni kell. A kommunikációs tevékenységek külön egységét képezi a program első 



57 
 

eredményeitől – várhatóan a 2019-es év második félévétől – elvégzendő értékelési és monitoring 

tevékenységek legfontosabb megállapításainak nyilvánossá tétele, illetve ezek nyílt megvitatásának 

biztosítása is.  

A komunikációs költségek tervezése a menedzsment és animációs költségek részét képezi, 

költségnemenkénti tervezése az adatlapban található. 

6.5 Monitoring és értékelési terv 

A/ Monitoring  

6.5.1 Tervezett monitoring tevékenységek és módszertan 

Monitoring tevékenységként elsősorban a munkaszervezet feladata a HKFS megvalósulásának 

folyamatos nyomon követése az előre meghatározott indikátorok alapján, továbbá a választott testületek 

feladata és felelőssége ezek rendszeres validálása, értelmezése és szakszerű kommunikációja, úgy is, 

mint a város közösségei számára történő visszacsatolás, a CLLD módszertanú városfejlesztési program 

legitimálása, a közösség fejlesztése.  

A monitoring és értékelési feladatok megfelelő szintű ellátásának alapja az alapos előre-tervezés, a 

folyamatos adatgyűjtés, a feldolgozás és prezentálás, amely alapján a döntéshozók vizsgálhatják -a 

széles közvélemény pedig tájékozódhat - a HKFS megvalósításának előrehaladásáról, eredményeiről és 

további feladatairól. 

A monitoring tevékenység elsősorban a munkaszervezet és a munkacsoportok feladata. A 

munkaszervezet rendelkezésére fognak állni mindazok az adatok, amelyek a nyomon követés 

szempontjából az első szintű információ-forrást jelentik. Ugyanakor már ezen a szinten is célszerű a 

HACS tagok és más közreműködő szakemberek bevonása a monitoring folyamatba (mintegy 

monitoring munkacsoportokként is), mivel egy –egy adatsor mögött már további összefüggések, illetve 

az adatokból nem egyértelműen azonosítható okok és tennivalók is feltárhatók, a visszacsatoláshoz 

szakmai javaslatok készíthetők.  

6.5.2 Az indikátorok adatforrása, begyűjtésének módja és gyakorisága 

Beavatkozás címe Kimeneti indikátora Eredmény indikátora Gyakorisága 

  

1.1 - Civilek háza (ERFA) 
1.Városi területen épített vagy 

renovált köz(össégi) épület: 

1000 m2  

 

A megújított közösségi teret 

rendszeresen igénybe vevő 

lakosság aránya: +10% 

 

Adatforrása /módszertana:  
projektgazda adatszolgáltatása  

Szakértői felméréssel  egyszeri  

1.2 – Nyitott közösségi 

tevékenységek (ESZA) 

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem 

önkormányzati szervezetek 

által a HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott (rész) 

programok száma: 17 db 

A civil szervezetek 

együttműködési 

önértékelésének javulása 

(legalább 20%) 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis  Szakértői felméréssel  évente 
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1.3 - Helyi társadalmat 

támogató tevékenységek 

megvalósítása 

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem 

önkormányzati szervezetek 

által a HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott (rész) 

programok száma: 17 db 

A helyi társadalom aktivitása 

10%-kal nő. 

 

Adatforrása/módszertana pályázati adatbázis Szakértői felméréssel  évente 

1.4 – Közösségi 

infrastruktúra kialakítása 

Legalább 2 db beavatkozás A megújított közösségi teret 

rendszeresen igénybe vevő 

lakosság aránya: +10% 

 

Adatforrása/módszertana pályázati adatbázis Szakértői felméréssel  évente 

2.1 – KIV-AGY ifjúsági 

innovációs és motivációs 

program (ESZA)  

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem 

önkormányzati szervezetek 

által a HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott (rész) 

programok száma: 3 db 

Az iskolarendszerű képzésben 

részt vevők (diákok és 

oktatók) valamint az érintett 

vállalkozások magas szintű, 

naprakész tematikájú szakmai 

együttműködése felerősödik. 

 

Adatforrása /módszertana: projektgazda adatszolgáltatása Szakértői felméréssel egyszeri 

2.2 – KIV-AGY kapcsolódó 

mentorprogram (ESZA) 

Legalább 24 fő, első sorban 

hátrányos helyzetű mentorált 

fiatal bevonása (1 fiatal 

bevonása 1 programnak 

számít). 

6 – 19 éves, elsősorban 

hátrányos helyzetű fiatalok 

bevonásának hatékonysága 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis Szakértői felméréssel egyszeri 

2.3 – KIV-AGY kapcsolódó 

kis infrastruktúrák (ERFA) 
Beruházások száma: 6 db; 

Ebből városi területen 

renovált, fejlesztéssel érintett 

épület: 150 m2 

A megújított közösségi teret 

rendszeresen igénybe vevő 

lakosság aránya: +10% 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis Szakértői felméréssel évente 

3.1 – Egészségfejlesztési és 

szemléletformáló programok 

(p) 

A kormányzati, 

önkormányzati, ill. társadalmi 

partnerek vagy nem 

önkormányzati szervezetek 

által a HKFS keretében 

tervezett és végrehajtott (rész) 

programok száma 13 db. 

A tevékenységekbe bevont 

lakosság aránya nő: +10% 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis Szakértői felméréssel évente 

3.2 – Egészségfejlesztési és 

szemléletformálási 

eszközbeszerzés (ERFA) 

Legalább 4 db beavatkozás 

(eszközbeszerzési beruházás)  

A tevékenységekbe bevont 

lakosság elégedettsége nő: 

+10% 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis Szakértői felméréssel évente 

4.1 – „Zöld manó” (ERFA) 
Legalább 1 db beavatkozás.  

Felújított, közösségi 

funkciókkal ellátott 

zöldterület: 200 m2 

A tervezés és megvalósítás 

során kialakult civil – 

intézményi –vállalkozói 

együttműködések további 

erősödése: 20%. 

 

Adatforrása /módszertana: projektgazda adatszolgáltatása  Szakértői felméréssel egyszeri 

4.2 – „Szomszédünnep” 

(ESZA) 

Kimeneti mutató: legalább 6 

programban legalább 100 

aktív eléréssel bevont 

résztvevő. 

Intézmények (közterek) 

száma, amelyben nőtt a 

látogatottság a program előtti 

időszakhoz képest: 2 db. 
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Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis  Szakértői felméréssel évenkénti 

5.1 - Együttműködések Hasonló adottságú város, 

illetve HACS tag szervezettel 

közös program: 3 db 

A HACS közösség 

együttműködési tudatossága 

erősödik (legalább 20%) 

 

Adatforrása /módszertana: pályázati adatbázis Szakértői felméréssel évenkénti 
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B/ Értékelés  

A progam szintű, illetve az egyes eredmény-indikátorok teljesülését mérő értékeléseket - az éves 

önértékelések mellett - ugyanakkor célszerűbb külső szekértőkre bízni, mivel: a) a munkaszervezet napi 

teendői mellett nem feltétlenül lesz kapacitása alapos értékelő munkák elvégzésére; b) az értékelési 

feladatok különös szakértelmet, többféle módszertani tudást és speciális jártasságot igényelnek; c) mind 

a Közgyűlés, mind a Felügyelő Bizottság számára a szükségés módosítások szempontjából, valamint a 

közvélemény számára komoly hitelességi és hozzáadott értéket képvisel a független, magas szintű 

szaktudás alapján elvégzett értékelési munka. Az értékelés minden esetben bemeneti méréssel kezdődik, 

melyhez képest vizsgáljuk a fenti táblázatban megjelölt %-os változásokat. 

Az értékelés során az alábbi szempontokat tervezzük értékeltetni:  

- a fejlesztések hozzájárultak-e a kitűzött célok eléréséhez: beavatkozás szinten és program 

szinten; 

- hogyan alakult a tervezett és felhasznált források aránya, az esetleges jelentős eltérések okai; 

- a tevékenységek és a célzott eredmények egymáshoz való viszonya (hatásosság); 

- a források és a célzott eredmények egymáshoz való viszonya (hatékonyság); 

- a horizontális szempontok érvényesülése: esélyegyenlőség és fenntarthatóság; 

- hogyan reagáltak a választott tisztségviselők, illetve a támogatást igénylők / kedvezményezettek 

a nem várt külső hatásokra; 

- hogyan valósult meg a közösségépítés, hogyan jut ez el a széles közvéleményhez. 

 

6.5.3 Az objektív monitoring adatok és a szubjektív visszacsatolásokból származó 

információk felhasználása a HKFS megvalósításában 

Mind a monitoring tevékenység, mind az objektív és szubjektív értékelések folyamatosan 

visszacsatolásra és felhasználásra kerülnek a HKFS megvalósításában: a hatékonyság javításában, az 

előforduló fennakadások kiküszöbölésében, az esetleges hibák korrekciójában, valamint a CLLD 

módszertan és eredményeinek belső és külső kommunikációjában. A visszacsatolás elsődleges 

felhasználói a HKFS megvalósítási hatékonyságának javításában a munkaszervezet és a választott 

tisztségviselők. A munkaszervezet felelős a megvalósítás gördülékenységének biztosításáért, pl. 

nehezen elérhető célcsoportok elérése, termatikus ajánlások kidolgozása, együttműködések serkentése, 

stb., míg a felügyelőbizottság elsősorban a törvényesség, az elnökség pedig (a HBB-tagokkal 

kiegészülve) a szakmaiság letéteményese. A végrehajtás operatív javítását célzó intézkedéseket az 

elnökség jogosult meghozni, amennyiben azonban olyan jelentős korrekcióra van szükség, ami a HKFS 

tartalmát is érinti, az a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

6.5.4 A HACS saját teljesítményének értékelése: módszer és gyakoriság 

A HACS saját teljesítményének értékelését előssorban saját maga végzi. Az értékelés alapvetően két 

dimenzióra terjed ki: 

  működési tevékenység értékelése  

 animációs tevékenység értékelése 

A működési tevékenység értékelését elsősorban a munkaszervezet felelősségi körébe tartozó, 

körültekintően megtervezett működési költségvetés arányos, átlátható és eredményes felhasználása 

jelenti, értékelni is elsősorban ezen szempontok alapján szükséges. Legfontosabb szempontok:  

a) a célszerűség: a HKFS megvalósításával együtt járó admninisztratív feladatok ellátásához szükséges 

és elégséges forrás-felhasználás;  
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b) hatásosság: a munkaszervezet adminisztratív tevékenységének hozzájárulása a HKFS-ben foglalt 

források felhasználásának ütemezettségéhez; 

c) hatékonyság:  

A munkaszervezet az Elnökség részére félévente, a Felügyelő Bizottság részére évente készít saját 

működéséről írásos beszámolót, önértékelést az a) – c) szempontok alapján: Éves jelentés. Az éves 

Közgyűlés az Elnökség és a Felügyelő Bizottság által áttekintett és véleményezett Éves jelentést 

tárgyalja meg. Szükség szerint az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság külső értékelőt is felkérhet 

értékelési tevékenység ellátására.  

 

Az animációs tevékenység értékelése - bár költségtételeiben jellemzően azonos vagy hasonló 

eszközöket használ – más szempontokat és más metódust igényel. Az értékelés szempontjai: 

- a HACS belső erőforrásainak (munkacsoportok, tematikus előkészítő team-ek, stb.) motiválása 

és moderálása; 

- a HACS alapítókon túli célcsoportok mobilizálása és motiválása; 

- a szektorok közötti egyensúly és kiegyensúlyozottság menedzselése; 

 

 

6.5.5 A felülvizsgálatok és értékelések eredményének kommunikálása és terjesztése 

Rendkívül fontos, hogy mind a monitoring, mind az értékelési tevékenységek eredményeit megfelelő 

szinten, módokon és átláthatósággal kommunikáljuk. Az eredmények átlátható kommunikációja 

egyúttal erősíti a HACS tagok, valamint a programban tágabb körben érintettek elkötelezettségét, 

továbbá a programnak a város közössége előtti pozitív megítélését. A tervezett eszközök: 

- féléves monitoring jelentések közzététele a munkaszervezet és az önkormányzat honlapján; 

- a közzétételről közérthető sajtóközlemény szerkesztése, megjelentetése a helyi médiában és közösségi 

média-felületen; 

 - az éves monitoring jelentésről a HACS tagok és kedvezményezettek számára nyitott fórum 

megtartása, amely egyúttal a külső értékelés számára is hasznos inputot jelent; 

- évkönyv készítés minden évben kis példányszámban, amely PR célokat szolgálhat (pl. gyűrűs gyűjtő 

borítóhoz illeszkedő, amely így a teljes program-időszak alatt válik kötetté) 

6.6. Horizontális célok 

6.6.1 Esélyegyenlőség 

A/ Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló stratégiai megközelítés 

Az esélyegyenlőség tekintetében a HACS alakítása és a HKFS tervezése során a kezdeményezők a 

lehető legteljesebb körű esélyegyenlőség biztosítására törekedtek. Ezt tükrözi, hogy a szerveződés 

kezdetétől teljesen nyitott módon zajlott, a város összes társadalmi szervezete meghívást kapott a 

műhelymunkákra, és a HKFS elfogadásáig végig nyitva is állt az együttműködési fórum. A hátrányos 

helyzetű csoportok közül elsősorban a szegénység, illetve hátrányos társadalmi helyzet, valamint a 
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pályakezdő fiatalok helyzete került fókuszba. A tervezésben két roma szervezet vett részt. A SINOSZ 

Somogy Megyei Szervezetének és a Kaposvári Hallássérültek Sportegyesületének bekapcsolódása 

érdekében jeltolmács is közreműködött a megbeszéléseken (8. sz. alátámasztó dokumentum) 

B/ Az esélyegyenlőség érvényesítése a HKFS tervezése, megvalósítása és monitoringja során 

A HKFS tervezése során a tervezők részéről egyértelművé vált, hogy a CLLD eszköz számára az ERFA 

és ESZA eszközök segítségével megvalósítható, a TOP által szabott tematikus kereteken belül 

(közösségi és kulturális terek, cselekvések) kimondottan az együttműködésekben rejlő offenzív és 

fejlesztő stratégiák megvalósítása lehetséges. Így az esélyegyenlőség az innovatív módon megjelenő 

beavatkozási területek között minden területen kiemelt szerepet kapott. Ezek közül legfontosabb a 

„KIV-AGY” ifjúsági innovációs és motivációs beavatkozás-egységben az esélyegyenlőség 

fejlesztésben betöltött szerepe, amelyben a 2/B beavatkozás kimondottan elsősorban a hátrányos 

helyzetű (kallódó) tehetségek egyéni mentorálását tervezi. Az összes többi beavatozás esetében pedig 

kiválaszási szempontként került rögzítésre az „esélyegyenlőség aktív érvényesítése”, ami messze 

túlmutató elvárás a passzív elérés vagy a hozzáférés lehetőségének passzív biztosítását jelentő minimális 

elváráshoz képest.  

Az „esélyegyenlőség aktív érvényesítése” a menedzsment és főleg az animációs tevékenységek kiemelt 

szempontja és feladata is. A monitoring és értékelési tevékenység során pedig szintén kiemelt és 

önállóan értékelendő. A HACS tagok különösen a horizontális szempontok – mint az esélyegyenlőség 

és környezettudatosság – minőségi vizsgálata céljából döntöttek úgy, hogy mind értékelésben, mind 

monitoringban saját folyamatos visszacsatolási tevékenységük mellett külső, független szakértelmet is 

igénybe fognak venni.  

6.6.2 Fenntarthatóság 

A/ A Helyi akciócsoport környezeti fenntarthatóság biztosítását szolgáló stratégiai megközelítése 

A HACS alakulás, valamit a HKFS készítés elindítása során teljes konszenzus alakult ki abban, hogy a 

fenntarthatóság szempontjait mindenképpen kiemelten kell a program fókuszába helyezni, hiszen 

Kaposvár önkormányzata jelentős erőfeszítéseket tesz a város élhetőségének ez irányú javítása, 

megteremtése érdekében. Ugyanakkor az is megfogalmazásra került, hogy a lakosság informáltsága, és 

főleg tudatossága még számos tekintetben jócskán elmarad ettől a progresszív gondolkodásmódtól, még 

messze nem tekinthető attitűdnek és beépült értéknek. E tekintetben is megfogalmazódott, hogy a 

„Virágzó Kaposvár” lépjen túl a virágos Kaposvár szintű megközelítésen, amely kifejezetten közösségi 

eszközökkel érhető el hatékonyan. 

B/ A környezeti fenntarthatóság érvényesítése a HKFS tervezése, megvalósítása és monitoringja 

során 

A HKFS célhierarchiája és a beavatkozási megtervezése során egyértelművé vált, hogy a tervezők –a 

HACS-tagok létszámát három–négyszeresen meghaladó közösség – hangsúlyos eszközöket helyez a 

fenntarthatóság szolgálatába. A „Civilek háza” önmagában is fenntarthatóságot céloz, hiszen egyik régi 

kórházépület bontás helyetti közösségi újrahasznosítása önmagában is ezt szimbolizálja – míg a 

környezete a lebontandó épületekkel egy belvárosi innovatív zöld térré alakul (TOP konstrukció 

keretében az VI. akcióterületként).A „Civilek háza” kialakításában mind annak technológiai (leginkább 

víz, energia) megoldásaiban mindenképpen a leginkább fenntartható megoldásokat kell gondosan 

körüljárni, hiszen gazdaságilag fenntartható működési modelljének kialakítása külön kihívás a majdani 

használók számára.  
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A megvalósításban külön beavatkozási területet kap a fenntarthatóság szemléletformálása a 4/A és 4/B 

beavatkozások kimondottan ezt a célt szolgálják. Méghozzá innovatív módon: minden városrészi 

lakóközösség maga tervezheti meg szakértő segítséggel, hogy a „Zöld manó” szemléletformáló 

installáció milyen környezeti fenntarthatósági tematikát dolgozzon fel, pl.: tudatos vásárlás, hulladék-

gazdálkodás, klímavédelem, természetvédelem.  

A HACS tagok különösen a horizontális szempontok – mint az esélyegyenlőség és környezettudatosság 

– minőségi vizsgálata céljából döntöttek úgy, hogy mind értékelésben, mind monitoringban saját 

folyamatos visszacsatolási tevékenységük mellett külső, független szakértelmet is igénybe fognak 

venni. 

6.7. A HKFS innovatív elemeinek bemutatása 

A/ Innováció a tervezésben  

A „Virágzó Kaposvár” HACS megalakulásának és saját maga megszervezésének menete önmagában is 

soha korábban nem alkalmazott innovációt jelentett. Kaposvár Megyei Jogú Város önkormányzata a 

korábbi időszakban két akcióterületen is vállalta szociális város-rehabilitációs program megvalósítását, 

mindkettő esetében sikeres „programalapot” is bonyolított a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. Közreműködésével. Ennek tapasztalataira építve a városvezetés elkötelezte magát a 

közösségi alapú fejlesztési kísérletben való részvételben. Ugyanakkor a HACS alakulási folyamatban 

és a HKFS kialakításában kifejezetten átadta a kezdeményezést a társadalmi szervezeteknek és 

vállalkozásoknak. A folyamat az összes, a városban regisztrált civil szervezet és ismert mecénás 

vállalkozóinak meghívásával indult, a tervezési dokumentumok a KVF NKft. honlapján kezdettől 

hozzáférhetőek. A tervezési műhelymunka-folyamat végig teljes nyitottsággal zajlott, a 15 HACS-

alapító mellett minden alkalommal további 20-30-40 társadalmi szervezet, intézmény és vállalkozás vett 

részt.  

B/ Innováció a beavatkozási logikában 

A „Virágzó Kaposvár” közösségi tervezési módszerekkel elkészített stratégiai elemzése során a 

városfejlesztés „nagy léptékű” elemzései mögött kevésbé látható, de a város élhetősége szempontjából 

nem kevésbé fontos szükségletek kerültek felszínre és megfogalmazásra. Így a HACS-alapítók úgy 

döntöttek, hogy ezek közül azokra építik fel beavatkozási logikájukat, amelyekhez valódi 

kompetenciákat, tudásukat és tapasztalataikat is fel tudják használni. A beavatkozások ugyanakkor 

erőteljesen kapcsolódnak a városi kulcsfejlesztésekhez, olyan tematikákhoz, amelyekhez szinergikus 

módon tudnak kapcsolódni, „ráerősítő” hatás várható: egészségfejlesztés, kórház déli tömb 

újrahasznosítása, környezetfejlesztések, innováció és tehetséggondozás. Mindezen beavatkozásokat 

azonban minden elemükben újszerű, az OP-k szoros ágazati kereteitől eltérően vezetik be:  

C/ Innováció a fejlesztésekben 

A meglévő alapokra, azonosított konkrét fejlesztési szükségletekre felépített beavatkozások 

(intézkedések) innovativitása az alábbi módokon érhető tetten:  

1) az együttműködés és a közösségfejlesztés a legfontosabb CLLD cél és hozzáadott érték, ezt 

azonban önálló beavatkozásként nem jelenítjük meg, ehelyett minden tematikus 

beavatkozásnak alapja, középpontja vagy erőteljes kiválasztási kritériuma;  

2) Szintén az együttműködést - különösen a vállalkozói és civil szféra eddig csak alkalmi 

együttműködéseit – hivatott megerősíteni az az újítás, hogy a civil szervezetek legkülönbözőbb 
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közösségi tevékenységei pályázatos konstrukciójában (1/B) az önrész vállalkozói 

hozzájárulását külön preferáljuk. Ennek célja a társadalmi felelősságvállalás strukturált 

módozatainak ösztönzése; 

3) Minden fejlesztési irány „csomagban” került megtervezésre. A sorrend sem véletlen: minden 

beavatkozási irányban „A” jelű a fő üzenetet / célt jelzi, vagyis azt, amelyhez a második 

(harmadik) elem csatlakozik. Ezért a témától függően az ERFA (beruházási jellegű) vagy az 

ESZA (tevékenység) jellegű a vezető elem; 

4) Az esélyegyenlőségi cél sem jelenik meg önállóan (a 2/B mentorprogram kivételével), 

ugyanakkor minden konstrukcióban kiemelkedő jelentőségű a szempont aktív érvényesítése. 

Ennek innovatív célja az, hogy ne külön projektekben célozzuk pl. a hátrányos helyzetű 

fiatalokat, sokkal inkább azt támogassuk külön eszközzel, hogy hátrányaik kompenzációjával 

tudjanak kapcsolódni a főcélokhoz, fejlesztési aktivitásokhoz; 

5) hálózatos, koordinált megoldások: Kaposváron a szabadtéri közösségi programok zömmel az 

önkormányzat és intézményei által szervezett program – egyes esetekben együttműködő 

szervezetek bevonásával, de mindenképpen top-down módon. A Virágzó Kaposvár programban 

több pályázatos konstrukció célozza azt az innovációt, amelyben kisebb-nagyobb közösségek 

önálló kezdeményezésű programjaikat szervezik a város számos pontján, amelyek egy szinten 

mégis egy koordinatív háttérre támaszkodva „programként” jelennek meg a városlakók előtt. 

Ilyen a „zöld manó”, amelyben a pályázók környezettudatosságot kifejezető installáció-ötletei 

a munkaszervezet és szakemberek koordinációjával támogatott módon fognak elkészülni.  

6) szektorok közötti együttműködések ösztönzése: soha korábban nem próbált módon, illetve az 

OP-k szintjén nem kezelhető együttműködéseket tervezünk ösztönözni a különböző szférák 

között, pl.: vállalkozás általi önerő-biztosítás előnyben részesítése, mentorként intézmények, 

vállalkozások és civil szervezetek is pályázhatnak, stb. 

D/ Innováció a menedzsmentben és animációban  

A Virágzó Kaposvár HACS és a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia menedzsmentje önmagában is az 

adminisztráción messze túlmutató innovációt jelent minden részvevő számára, így a menedzsmentben 

és animációban is ennek megfelelő módszerek és eszközök alkalmazása célszerű. Annál is inkább, mivel 

több évre szóló, nem csak egy konkrét fejlesztést vagy programot tartalmazó, és a különböző szférákat 

tartósan összefogó együttműködés és konkrét felelősségvállalás még példa nélkül a kaposváriak 

életében. 

A menedzsment újszerűségének első lépcsőfoka az, hogy mind a város, mind a KVF NKft honlapján 

megjelent a CLLD-lehetőség, valamint a bekapcsolódás minden közösségi vagy kulturális feladatot 

ellátó intézmény és regisztrált civil szervezet felé teljesen nyitott módon került meghirdetésre. További 

innovációs elem, hogy a város önkormányzata háttérbe húzódik, pl. a felajánlott épület újrahasznosítása 

(leendő Civilek háza) tekintetében semmiféle funkcionális elvárást nem fogalmazott meg. Ez mindjárt 

egy újabb konkrét kihívást jelentett már a HKFS-készítés menedzselése során, mivel szinte azonnal 

spontán munkacsoport alakult, amely a tervezés - hasznosítás-fenntartás kialakítását fogja kidolgozni. 

Ebben a munkaszervezetként megválasztott KVF NKft. aktív koordinációs feladatot lát el, valamint a 

városvezetéssel is kapcsolatot tart. Hasonlóan innovatív megközelítést terveznek az együttműködők pl. 

a „zöld manó” programelem közös, az adott kreatív és lakóközösségek bevonásával: itt az elgondolás 

az, hogy a városképi /városépítészeti kereteket a Hivatal, a kreativitást és környezet-pedagógiai szakmai 

tartalmat pedig további szakemberek teszik hozzá, a tematikát viszont az adott terülten élő 

lakóközösségek javasolhatják (energia, hulladék, víz, élővilág, stb…) 
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Az animáció önmagában is kihívás, amely elsősorban a munkaszervezet számára feladat, mivel a 

„csapat” egyben tartása, motivációjának és elkötelezettségének fenntartása az adminisztráción messze 

túlmutató feladat. Két dimenziója: a) a HACS belső motivációjának fenntartása; b) pozitív és aktív kifelé 

való megjelenés, amely a program elfogadottságát is javítja, a HACS tagok belső elköteleződését is 

erősíti, valamint új erőforrások bevonását is segíti. Ebben kommunikációs eszközök használata is 

tervezett – méghozzá a kötelező nyilvánosság eszközein túl. Ilyeneknek tervezzük:  

- versenyek hirdetése (pl. csatlakozási aktivitás adott program-elemhez) 

- elismerések, díjak alapítása (az év mecénása, az év pályázója, stb…) 

- a legjobb gyakorlatok megosztása akár élményszerű körülmények között (közösségek majálisa, 

stb.) 

- a „Virágzó Kaposvár” arculati elemek tudatos használata minden lehetséges módon és fórumon 

(pl. saját stand a nagy rendezvényeken, környező településeken megvalósuló program-elemek 

alkalmával, stb.) 

- a kötelező (az EU-s támogatás tényét megosztó) média-megjelenések: mind a trendi interaktív 

közösségi felületeken, mind a hagyományos módokon (helyi média). 
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7. Indikatív pénzügyi terv 

A HKFS fejlesztési forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 

Ssz. A műveletek megnevezése 2019 2020 2021 Összesen (M Ft) % 

1 1.1 - Civilek háza  0,00 0,00 224,02 224,02 34,28% 

2 1.2 - Nyitott közösségi tevékenységek  0,00 30,70 43,00 73,70 11,28% 

3 1.3 - Helyi társadalmat támogató tevékenységek megvalósítása 0,00 0,00 91,94 91,94 14,07% 

4 1.4 - Közösségi infrastruktúra kialakítása 0,00 0,00 117,80 117,80 18,03% 

5 2.1 - KIV-AGY ifjúsági kompetenciafejlesztési  5,00 5,00 5,00 15,00 2,30% 

6 2.2 - KIV-AGY programhoz kapcsolódó tehetséggondozási program 10,00 14,00 0,00 24,00 3,67% 

7 2.3 - KIV-AGY programhoz kapcsolódó is léptékű beruházások 15,70 20,00 0,00 35,70 5,46% 

8 3.1 - Egészségfejlesztési …. Tevékenységek 0,00 0,00 22,36 22,36 3,42% 

9 3.2 - Egészségfejlesztési …. kapcsolódó kis léptékű eszközbeszerz. 0,00 0,00 20,99 20,99 3,21% 

10 4.1 - Zöld manó” környezettudatosságot kifejező installációk 0,00 0,00 4,99 4,99 0,76% 

11 4.2 - Szomszédünnep – közösségi környezettudatossági programok 0,00 0,00 3,00 3,00 0,46% 

12 5 - Együttműködések  0,00 0,00 20,00 20,00 3,06% 

  Összesen 30,70 69,70 553,10 653,50 100% 

 

 

 
Ssz. 

 Egyéb forrás – „Virágzó Kaposvár” HKFS: NEM RELEVÁNS 

 A műveletek megnevezése 2016 2017 2018 2019 2020 Összesen % 

6         

 Összesen        

 

Fejlesztési források összesen 2 017,0 2 018,0 2 019,0 2 020,0 2021 2022 Összesen % 

  0 46,00 211,19 100,35 140,00 156,00 653,5 100,00% 
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A HACS működési és animációs forrásfelhasználásának ütemezése (millió Ft) 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 összesen (M Ft) 

Működési költségek 9,73 11,00 22,00 21,00 15,00 4,00 82,73 

Animációs költségek 0,00 1,50 8,00 2,00 1,25 1,00 13,75 

Összesen 9,73 12,50 30,00 23,00 16,25 5,00 96,48 

 

 

Indoklás:  

2. kifizetési kérelemig (2018. 01.31.): működés: HACS munkaszervezetben dolgozó személyek felvétele, önéletrajzának benyújtása az IH-hoz, HACS által 

megjelentetésre kerülő felhívástervezet benyújtása a támogató intézményrendszer felé (2.1), HKFS-ben megnevezett min. 1 kulcsprojekt elindítása (2.1) 

előkészítő munkacsoportok elindítása (FEMCS). Kifiz. igény: 11.247.083 Ft. 

4. kifizetési kérelemig (2018. 10.31.): A kulcsprojektek kidolgozása, értékelése és elindítása; valamint minden pályázatos 2-es konstrukció meghirdetése 

megtörténik a hozzá kapcsolódó frontális és interaktív kommunikációval. Együttműködésben a partnerkeresés motiválása és moderálása történik (mint 

animációs tevékenység) Kifiz. igény: 13.816.978 Ft (3. és 4. kifizetési kérelem).  

5. kifizetési kérelemig (2019. 04.30.): További segítségnyújtás a nyertesek számára az IH-val való együttműködéshez (szerződéskötés, megvalósítások 

elindítása, szükség szerint az elektronikus funkciók betanítása, stb.). Monitoring tevékenység és operatív szintű visszacsatolás elindítása (pl. szükséges 

pontosítások), további pályázati felhívások elkészítése. Kifiz. igény: 9.335.726 Ft- 

7. kifizetési kérelemig (2020. 07.29.): a nyertesek részére segítésnyújtás a megvalósításban, elszámolásban; eredmény-kommunikáció nagyobb rendezvények 

kertében is (legjobb pályázatok bemutatása, népszerűsítése), Monitoring eredménynek és értékelési tevékenység megkezdése, az eddigi tanulságok 

feldolgozása, szükség szerint módosítások, pontosítások kezdeményezése. Kifiz. igény: 14.246.140 Ft 

9. kifizetési kérelemig: (2021.06.30.): HKFS keretében támogatásra kerülő projektjavaslatok kiválasztásának lezárása. Nyertesek segítése és 

eredménykommunikáció; animáció: a fenntarthatóság érdekében a nyertesekkel való műhelymunkák. Kifiz. igény: 33.830.982 Ft 

11. kifizetési kérelemig: (2022. 01. 31.): Nyertesek segítése és eredménykommunikáció; animáció: a fenntarthatóság érdekében a nyertesekkel való 

műhelymunkák.  Kifizetési igény: 9.000.000 Ft.  

12. kifizetési kérelemig: (2022. 07. 31.): HKFS keretében támogatott projektek lezárása, a projekt fizikai befejezése. Kifizetési igény: 5.000.000 Ft. 
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A HKFS teljes költségvetése 

A HKFS megvalósítását - bár szorosan fog illeszkedni más beavatkozásokhoz - nem tervezzük más támogatási forrással kombinálni. Ugyanakkor két ütemű 

HKFS-t terveztünk, amelyben az első ütemre ráépül a második: egyes beavatkozások esetében az első ütemben megvalósuló beavatkozások „birtokba vétele”(1), 

illetve kiterjesztése (2), más esetekben a megkezdett konstrukciók folytatása teljesíti ki a célzott tartalmak elérését (3, 4, 5). A két ütem egymásra épülését – 

helytakarékossági okból - a sablon által ezen a helyen megadott szempontokra teljes körűen kiterjedően az 5. fejezet tartalmazza.  
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1.sz. melléklet 

 


